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 3 0 ا رعول اوزينعلاو كل دل ااهراكؤ البالا نما ننالا نمافال "نأ كاهن تقلا :لدللا ف عبنلاةتياولابتق | ا

 1 . ا || ضعي اذهوب لق غةأرملا لن يزاول يلا متم

 ا ٠ || كلذ ىم لعىلاعتدقلا قلخ نم دجحأ نكلد ةأرملا مس اوان ؤرلا تعم“ هلال عفن لاك و حتسنام

 / . 3 اهبلع بوذا[ نمتلام سعاد ةوق نه تمهنو ا نمير عانت لع

 00 2 . || تنأو تنبلا ةلاسق دعاه تنكتلاقف كل ذنم ناك اماهل ت ذو ىنقدصا تقوم أ[ كاددقذ
 . : . هلسعاام بان 4تيهوىناذلده شارل قضت تلقف هن لنك نا امعانل ال 21

 .٠ . ْ ١ ْ ىم اهملا لصو ىذإ نأ تلعف لاق امهمف ق دصت أ وامهموصا تنكو سهلا موي ىفو نيالا مول

 ١ || هعبلا هلق ثمدي هنعي ولا عت هللا ىضر قود« مدقتملل لذقل اولا, تةبسامن او هقكتست ام ضع

 5 : 1 هتومح وأ دقو نومساف نسا نذدو هنيكدككم رح ” الا عسر رهش نم هني رمعلاو نماشلا

 : ا ١ هلوقب دعس نيد" نسلكلا

 ماماو دم. وع وهو » درتثوكلا فى ءاطااغغا

 ٠ ماهتسمان دس.>وتلارا نم #2 بو.غنم امم ىأ مولع 7

 ةنلل- مامه بطق تام تخراتلت ٠ه ادجىفوب ىقد ملأستا 2
 م6 41102 ٠

© 

 : عبو هياكل ناضءر ىفةضامدلو دمهم نيدلا دعس مهددا نيدإو ىلاعت هللاهجربقعأو |

 000020 - رد ' 4 ا

 ةنسااىهو َةئلكلس قثدمد,فووروبشءرعشناوبدهلو دمحلارعشلا لاق ردي تبطل

 حنس ءدلاو دنعروك ذملا نفدو مصعتسمما ةغيللتا لتقودا دغب رات لل !كلموك الاوهاه.ف لخدىتلا

 متساضي أن فدو ةناللس ةملاصلا فو دمحم هللادبعو !نيدلاداعامومنانأو * نو.ساف

 3 ْ 7 ارش امج ن نماناةسو هرا أل احن ءاناسكو هراوأن ءانملعا ضاثأ هدلاو دنع نوسساف

 ا . : فّرشو سو مهيلعو هيلعللا ىلص هب ” اد تاخو هنافصأ دسم اج هام[ ةٌرهز ىفانرمشتسو |

 5 1 . ا مظعو مّركحو

 1 :[|| ”ىملالا لضافلا ةفرعع عفانملا و + !ناتححالا ادهن هاعبا رلاو تلاثلاو ىناثلا راسا يصعت ناكو

 2 جراعم لازال طسصم ىبا دوا زيشلا ةمالعلا ةدمعلاو ةماهةلاربخلا "يذوللا لاعلاو

 : 1 1 1 ذب ريطملا ةعامللارا دب بهما عسطلاو ليثقلا اذه ناكو حبديو ىمي تافر ءلا

 : . ا | رشنلاعبنم مسنلا ىو ساشا يتلازالا ةيزعملا ةرهاقلاقالوسةنكاكلا ٠ ظ

 ْ دح ىفاودةو ةعطالافراعملا راونالاعلطمو ةعفانلاب كلا . ظ
 : ْ 1 مْرَغالْث اواىفماندلا سم تاور هه تقبعو ماقلا . |

 : 1 دعب نيد امو نيعثنو عبرا ةنائالغ حاتنفا 7 ًٌ 5 1

 1 5 3 ىلاعت هللا هما نم ةرحش نم فئالا 5 7 2 ا

 . : 6 لمكحأأ رن ءن لجأ ىلع .
 : : , .هلعلسو هللا نص فصو

 0 50 3 ٍ نئتن ا نسل ىلءو 1 5

 ٍ . ان 5 مالسالا َه : 6
5 ٠ 5 (« 2 6 

 1 9 : هلا : 3 7

6 : 3 56 6 1 1 

 ةعرا هعبط ف يرااصم تغلب. ةكملا تا ىنملا نم عدارلا »ورجل ا اذه ء اللا سس
 "ع «© ٠ 0

 : 7 01 : ”لرمكلا لاو ةينفنيرعثعو اًبرغنينسؤ | 23400



 9 را 4

 ع رادلاهبش ترس او رماملا ىلا لحر يدا 2 شل انا هصلص م ناونعلا يف لاق غم اعلا

 الاثر هالغلايرطتم نعم ناكنا ومارملا وسل و .و حاسب نههللا ضيق نإ اهمفاما هدف وفيلاوتلا

 احلا أت ايلس ياك ا دإلا,قارجمو أ ىقنارا ل لحأ ءاع مشفر مي
 ع يي ثلا هلال اه هصالخ دعب هيلا لصو الو هم الك لوا هصالش ىف ىسهناف "ىءاجلا

 أ بتءالوركس ”ل< ىف تاعطش كلت ىدم سايد ل دف توسانلا ىف توهالأل اه لج نم م سيكل بفك

 ( قاؤملا نأ داشرالا ىف<ىملا ”ىفإبلا دعس ني هللا دبع ى دنس مامالاو هدو * ىهتن |ناركس ىلع

 ةعاسامهنم لكق رطأف ىدروروسل اذاّتسالا عم عمجا هن هللا اب
 1 | زيشلل ل.ةف مالكريغنماق رتفا م

 , اكدرورهسلل لبقو هم دق ىلا «+قرقن .ةماس ءولم لاق ىدرورمسلا يشل ىف لونام رعبا

 | ناكنفراعلا ضعننا هداطمام ”ىهفاسلا لاه قناة ارح لاس تف نيدلا يدم زعش ْثااىف لو ةتام

 | ناعم نومهفنالمكت !لاهو هتعلاطم نعى ةافولا هنرمض اس هحرمشيو زهشلا مالكهيلعأر دي
 | ننحاتلاو# ”ىناهمصالا ملاك ةفثالم همظعو فاؤملا ىأ هح دم دقوا ”ىنابلا ىألاف مويشلا مالك

 [مالسلا هيلعرضملا نمرلعأب نءاطلا سداو نورخآ همذن رءطو ةث اط هيف فقويو ام هريغو هللا ءاطع

 هللا ىضرفل ملاكى أ ) ماشا ىلا ب نامو لاه مث 5 ريثك عاقجا هعمدلو هنوبسْثدحأ وهذا

 قاوم ليوأت 4 سقلي اا دعي فاشلا 3-0 مهمل ا هند ست هتل هنأ لوالا « لماجممل (هنعىلاعت

 || نوك, نأ ثااثلا »* نوذراسعلا هلعبامناو هلعت مل نطابل اق ليوأت هلذر هال ىفليوأتهل مبوب مناف

 «انصخل# «ىيشافاكمالو تاو هريغاجابماركسن ار كلاو ةسغلاو نك ايلا ينم كانرد دع

 ازمبسوالا بر لاوهودودعلا رياضي ىعس و سا ديالا ىلا هدر ةنمى دعي ىذلا يال مس اةودعلاو)

 5 طسوالا برغا !ةدعاف٠ انعوتيجع ءاثتمءاءوبضلا مميلا عفوت يس وملارتبكي باجيو م ىضقالاو

 ثدحي هنامانم ىف روطحلاا ىف ههه لمعت#سد نأ دمءال يش لوش. هنعىلاعت هللا ىذرفاؤملاناكو

 راصوروضحلا د ددعلل لص> اذا ةظَقب هب لع مكح اك امون هل ةعب هف موب هلاسخ ىلع اكان وكت

 ةقئاهلا ميظعهنافردقلا اذه ليصتدبعلا ”سهيلفادح هي عفت او خزربلا ىف كلذ ةرمث دول اةلخ

 | همزع زمسقمل ةعاطيلا ةعاط ع نم هلقن نأب ناسنالا نم عنقي ناطبسشلا نا لاهو « ىلا عت هللا نذان

 : اكلذئلع نأ هلع ىلا عت هللا دها عبو عأ ىلع دةعب نأ هلرضح ىتم هنأ كل بلل ىف لاقو ه كلذي

 أدهعلا نكن مابا وكجدب,هل ىف هللارمس 0ناوولعف هلعفهللا .ناق هتقو» ىيينأ ىلا رمالا

 | ةقاىمافأ ضرافاا نب رع ىدل._ب ةجرثىف ”ىزب رقملا حو هب قاسشملا ضةثب افصتمنوكمالو

 كراك لاقف ةينااتلا حرمت قرع ىدسولا ثعب ىبرعل ا نب نيدملا ىو عيسنلا نأ هن ربنمانملع

 | لك بتكينأك ةبكملا تاحوتفلا فنسامل هادي فرع نه ضء.لافو « اهل ح رمش تاخونةاان ىب ممسملا

 | نال قو « اسشا مرح د اا ةريثك ادق ثءدبه4تلدحو ٠ ناكشمح سزراركش الث , مول
 3 .عبمابو دم ناكف امهر د نينالث موي لك” كلا باو مهر دام موي كل بتر صح بحاص

 ارتام مايالاضءبف هيزما ماهاواسهئزنالف مكهرد فا ةئام ىواسنرا دب ةّرم مورلا كل هل مأو
 | سانلا لغتسماو »# هلت راصو لئاسلا اهلبستف كلاه ذخر ادلا هذهريغىلام لاسقف هلل“ ءوئهللاقذ

 |ءاكلا فرعأ لوقي نأ كو نامزلا بئاسق ن ل ا و هتافتصم

 00 ىنشاكللا دعس نب دم خيشلاهيفلافدقو بكل قيرطبال ةلزانملا قرط ١
 د ' ىمهرذا ثمغلاك قاق الاى ءولع ..: 5 تدب ىذلا تن نيدلا حن ىالوما

3 
 م

' 

٠ .٠. 

 ' م >>

 م امساك امبقهلاتضوأو 5 مكمل بعلك ٠ ناب يكس ١

 ههظعروماب "”ىفت ماكتن هنأ دادي له [نم:أ سما نع كس ىف شلي هنا هنعىلاست مالا ضد لاو

 | ثوقعاام بج له أن ى ىسهن يف تدعو اهثفاك الف "ىلا لورين امس ها اهلعج دك هذه تلقذ

 ظ 0 ةعابجلاهلأسق بي رغلجما لعلدتما مس وما ناك الف, لذ تلعفف اسونعوإو واهل جرف

 لام

20 3 35 
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 كليا

 00 هك يسن مالدلا د تعني

 ن1 نامل يانا ىلع داس وءاش ورد ةنروزو بذكىلب

 نب نيدلأزع ءزجشأا ىدينيب سردأا س ا! ىفنا: تح لاف هنأ مال ادب عزب نيدلاز ءزجذلا مدا

 يفلان ةيمعوا هس رعى له مهضعب اقف قيدنزلا ةظفلركذ ةدرلا بان ؤ ءافمال بااديع

 رهظب ورفكلار مذ: ىذلاوهو 1 را نيد ىل عى أني دنزاها- دأب ٌرعم ةنسرا ىهامناءالطفلا |

 جشلا قطن لف قت هديب رعنب ا لاشم نيشلا بنار ىلا رخآ لاس نم ليش يهدم لاةفناسمالا |
 َك رض هعمراطفالا ىناعدزجشلا نأ ىفتاق مو.لاكل ذامتاص تنكحو مدانإلا لاق هملعٌدرب مو

 ؟ © كلام لاف اتامز ف درغلا ثوغلا بامتلا فرغت ل هىديسساي تاقفافطاوالابقا هند

 هاذ مشتق وه نم هب ىنفّرعىلاعت هللا هحول هل تلقو لكألا تكرتف هف «رعي هنأ تفرعق لك اذهلو

 ىدمساب تلقف كلام لاسةف اركم ا: تححاستق رطأفىب رع نب نيدلا ىحم زيسشلا لاقو ىلاعت

 لاف تك فش ادد د رع نبا ف لاقام كاناج ىلا لجرلا كلا مولا ربل تلق ملاك ترحدق |
 نب نيدلاَر ع مالا ع يتصل ادن_تاباستا ىور ألا اذن ه ءاسهتفلا سلم 0

 نك ا ااذعاجمر تأ شانك هزلا نيدلا لاك شا اضي أهل رص! نمو « مالكا دنع
 ترصق دق هشك ىف تمكو تاكو طاق ل الاف رع نبأ جشلا ىلع نووكتي الوخز ااا

 ا قللام_هلرهظ ثمحي هدصا_ةءمهل نيبو هلكث همهل 0 الىنو انف تاع ايداع مهماوقأ

 |رصق: ىذلا رفاولا لضفاأبهل دش "ىو انيذلادعسبطقلا هل ءذأ دو « مدولا م معلوريو

 فك هداليىلا مآ ثلا نم عسر نيح هنع لس هنأ كاذو رئاقدلاو قاروالا نوطن هن هنةطاخالا نع

 ا 5 ىدغصلانيدلا حال_ص خلا فلأو #* هللل_-اسالاراخرا اركهند_-ولاقف ىرعزرباتدجو'

 || ل هأ سي هاذم اهللع ماا نم فرعي ةيظع جرت فاؤملا همق مرتو ملا علا ءالع زهر انتىف الل انا
 ا طفا دا ةنزكصو ًْ ةنايرلا ب هاوملاو ةين دلل اجولعلا لوا ودم مهروذص باننيذلا لع

 هللا ىذر همام لاو * ىف رع اهي د : ىلع ىنغأ | هسانا هانسانان كح هنأثىف فا ىطو.دملا

 نمرهطاودو الوطع دنا هبشر علاو مووةهرت ”اد.لا بانر دنع لذذو مولعم هن عىلاعت

 ةفنصملا تكلا سئ لاه دقو الفرك مدقمد- -قااهب تاز ن» ىلا تةالتالف لعىلاعوا

 لام شانك عقادح ارت س نع دا ةهارشل يمض م صه اة هريبغو صوصقلاك

 نيركملا مدظعأ دودو الص بذكلا دمعتي ىحن ا َنانأاممأشلا ظفاحت ىبهذلا نيدلا نع خجشلا
 ا هذ رخآ أوى ثم دب هرهظمو هي هللا انعفن تف ملا نك ناكدقو ةنق ةوصلا ةقئأنط ىلعم ا

 دج أ نيدلا سعهرضعف ةيعفاش 5 اَذَعلا ىذاه ناكو * غم 1 ركتي لو مهملا مولعلا

 هلع تعقوظرظ“ ءاضقلاك رتو هب هجْوُر ةكلاملا ةاضقلا ىذاقو دسعلا ةمدخ همك ىلوذا 1

 هحمس|م ىلعالما دال ذي *ّيكو « بالال ار هسأم همك ىف هس: نع هنعىلاعت هللا ىذر كح دقو « هنم
 .فرعد ناك نيدلا ى  خيشلا نا ةياردلا ناونعبْ اص لاهو « بابلا ءاسش. نا فن ىذلا هنا سهلا ظ

 : داز,ةدانزلا باطاسلك داربالا ىلء< ىوق نانا مهف عران نا بالا جدفودو ةقارس نان سأ ادنالاب !

 نءةعاجو ”ىيرعاا هللا بعانأ قبو همس نادر ّقةباسع ىل_>دو هولا لال

 || قيابناهكءامسلا مو تمكتىنأ ةلءل تب أر لاك روك ذملا عب وانلا فيا لح داملو يس ضافالا
 < ا اه كشف فورملا تيطعأ مولا حاكبت :تلوكحالام هب حورة مظعت ذل هتعكتاالا مخ انؤغم

 هلع ارضع ئذا] تاقو اسم سدناب ؤرلان فرات ل-ر ىلءاهذ رعنم'ىلء هاه ىارو و تضرعو

 هل خشي اورلا هدف بح اص هرعت عل دبال ىذلار هااوداذه لاق اهءظعت :ساانؤررلا هل كد ايف ىنركذتال ٍْ

 انامزل هن مد_-أ ف قوكيالام نك وكلا ساو تو رازتسالا مالو هي واعلا مولعلا نم

 5 لضو ٌىذلا< ىلادنالا "يالا ذا ذو وف ةنبدملا هذه ىف (رلا هذه بحاص ناكنا لاهو ةعاس تكس آ
 تجيبي لل بتتآ|آ]

١ ّ 8 0 ١ 9 © 



 اعل 1 :١ 1

 دشرتريطعاف موي 2 نو رح ده.هللان رق دق 1 1

 دهملا ىف بنيدأتلابن ا اذارعشعو تامخ رمشع,

 : ' ٠ ,دعوللاىلازكذلا لضفأب « نو رقم قورشعمذهف :ء ١
 .رارسأنيمبلقلاو كيو ماهوالا بهانغول < ىذلاروذلاو هلق-اسال ىذا ارخأا هم: 'هلاجابو
 َ اا ةرهاظلا هللا ةحودو تاداع هريصلال تاما ركلاو يقاننملا نمهلامو هلا

 انفع ء تا طايل ةم وح ق نيركتل لوكا" هيلغركت او دبقراكستن ٠ مالك ىلإت عتلنالو
 ومنو ريفغلا كاع ءازعلا لون شفا نإءذالاو راصتالل ىذا دقوال فيك هيلا ن نا

 بوقي نب دج يلا دجم ةاضقلا ىذا مالسالا سما ذه ريصقتتلاو ارو هقلا ىلا هءاع ني ركذلا

 ٠ - لل طابتغالأ قيلأو نكت اناا وخان ىساص ”قيدصلا ىدابازوريفلا ”ىزارمدلا دمعزبا
 هنثكف ىزيزعلا هّرتسللا سدق فلؤملا يشل نع هسيفلكسلا ؤسكيبدف طاسللا نما دابا

 مهب”لو نيدلارزأمهمىلاعتهللا د2 ءاذعلاةداسلا لودتام روك ذا لاؤسلاةر وضو هلاذيوسألا |]

 | صوصنلاو ةمكملاتاحوةفلاكهسلاة بو بنملا ه.ستك ىو” ىيّرعنب نيدلا عويشلا ىف نيلسملاث عش
 انوتفأ ال مأةءورقملا ةعومسملا ب كلا ىه لهو اهتعلاطمواهؤار داو اّمءارق لق له فقاوملاو

 هّنع باِحَأَف 'هدحو هتندجلا وتاخولابركلاهقلان :هباوثلال.اوزوهل امفاشاناود نير وجأم |

 ه.ىلاعت هللا نيدأو علو لا لاح ىفهدةعآ ىذلا ؛ااضر همضاعان ةطن اموال هلل 1 هتروداعا

 فراعملا رم راك ةفقيقح هّقشالا ماماو | 1ع والي ا ةب ر طلا يش ناد نأ |

 : ام ءاوالعف'

 ٠ هرطاوخ هسفرتقرغ هرع نه * فرطفءرملاركف لغلغتاذا

 قابطلا عبسلا قرتخم هناوعد تناك اونالا هنعرمداقنل ال باسو ءالدلا هر د تحال نابع

 [بلاغو هتك وطاند هتفصوامق وفاة وذو هغ_داىناو قاف الا الف هي ربقرتسةتو |

 مظما كالا هرتك ةزاحا ىلع تفثوو ةيئايرلاةيثدللا مولعلابهقلا هبصخ نم مافن الال|نوكيرل 1

 كامن :راوافش دع ىتس اذكواذك اهتلج نءو قافندم ىنءىو ريث أ اشي أ هن نحاواهرخ ىف لاتذ

 ىووالعاندل نمهانلعو ىلا عت هلوق دنع فهكلل 5 وس ىلا هسف غلب ك ىذلاريبكلاريسفتلا اهتم هدم

 ةبالولا يبحاص هنافؤرغالو هل]_>اسال رج ر فس لكم لظع ان سحوسفتلا اذهوءلمك لو

 0 او ةفئاح جلا هفثاط“م و هب هللا نيدنو ٍدعدعْن اع ىربكلا هع :كصلاو عوماعلا

 هلا اوقأ دصاقملاردإ نع و هل ريفكتلا جحا لهما ممم ٠ رثكتلا

 ا ١03 ا : اهيناجم ف اطنقا ىلا ةهرصقا مهم ديأ ل صتلو اناعنرلام

 2 ٠ قبلا مهفنت لاا ”لعامو ه امم داعم ن هىفاوشلا تحن "ىلع ةييأ

 "قيد مش هتك أ ىلا تو هناهدس هقلاو هق هيىلاعاهقانيدنو دقنعنو ومس نوكذلا امد

 || ”دلسالا جت لون اوقب هملع ركنملاىاهحاكحااماولاو ها هع اافءىلاعت هللا م رج ىلا َيململا

 تنازع 3

 | هتفصن أ ام ىفأ ىئطظ

 د . 'اناودعو للان طي لوهللاعد م. ىدةتعنْتقاماذا”لعامو .'
 1 اناهرب نيدلل ةخ هماقا ه« نمو ميدلظعلا هللاو هلل اوهّللاو :

 اناصقن تدز ىلعلالا تدزام * هبقامم نم ضعن تلق ىذا نا

 1 ٍْ رخ الو لوااهل فرعنالاهرهاودو اهترثكل بلا رخاوزلاروهلاف هناف:_طمو ه.نك امو

 اهدعل اطس ىلع بظاو نم نأ هبكص اون هو اهله اهر دق َةْفرعع ءعهللا ص> ااو ٍها5«نوعضاولا

 نأُيلا اذهو تالضعءملاْلفو تالكشملا لخط هردص حرمنا ينل و اهيف ”لمالاو



 هلوقمظفاب ىلاعتهتلا هجر همظن نمىفدشنا «تاركملا ولاصاالا فامينع

 ىاربالوهارا اذرك < هاراالو ىناربئمان' :

 هنألعتتناوالار ارمال هنا ل اوقتفكت بلا اذه عمءام فاوخأ 0-5 قلضتهتادجرال

 الغ صد ٍتاعفلارب
 ا / اذ !هاراالو » ,اهرجةفارب نماي 3 7

 اذئالىناراالو 700 ءارغاذك

 لما هلامتاو هرهاط دصتمال هنو ل داك سادنم رزجشلا| مالك أ لعن هببشو اذه نم تلق

 اذ هىساننلا 5200- الو هيّنظلا نسحًافةدحا اولا ةيعزلبا هذها دهلاش اكو تقيل
 هللاهجسرهنلا هبسناممو * لافامرخ ا ىلا ملعاهئاملوأ مالكب هللاو لسا يياسنتل اوريثكم الكولا

 هلوق دحاو ريغ ىل اعت

 ” ىافرعملنعأو ىرضش ىّرس 5 ىناقح أ ىلافو ىطق ىلق 7

 : اماهىوهلاو نوعرف ىسفن #* ىسوم ىئاكو نوره تلو و
 ىلاعت هللا نذانأريد . هنافامهسحلي و هفك ىف لولا هب ن 1نابتكينّسبلا نيذه نأ تالا ضعبرك ذو

 هدايضن أن وعر ةنامجا.ىلاعتدتاةحر ستلال اوقءالعلا ضعن لوأت دق و تابوا نم وهو لاك

 هيهقلا انعفناضي أ فلؤملامظن نمو « قيسام لا دب سفنل نوعرشب
 دحأ ىلاالديدش كاملاقوش *« ىدنسا.لومأملاو لؤسلااًياَعا ظ
 ىدك نمد قرش لول مكتب ىفادجوواقامتشا تيذ 0

 ىدلح قاخامل ىردص ىشش 35 نأ ةفاح ىلف ىلع تعضو ىدب

 ىديدشن ىرخالاىديتعضو يح « اهذةكراروطاه عفر لازلم
 5 اضألاقو

 ١ ءامسلاو ضرالا ماع نم * بغصلك داني لاملاب
 هاطعلاةذلاو فرعي ه انا لاع هيمي
 . .0 ءاعدلايف هللا بحي ل » هنمسوفنلاقىذااالول -
 2 ىءاراقرشمدختسع نم *« هارئام لاملا بسحتال

 ءاوسلا نبع اشغ هن 35 ىنباتكساموهلب ٍ 1

 1 . ءافولا واللا ليماعو * انغ العلا: بر نكح

 2 كموال : ناقو
 هند سلاح واقد < هشفتالو ريسلا ىلعدب :

 تقولا ل صب ىتسهقك او و دا ع
 ا ٠ لاو

 1 ردقدوثيولا قانلاخ ايملع انالع بان 0 ْ ا

 ع 5: راسم ه اراام ىلع ىلام * بؤر تريص انانذأ ا

 6 رهقوهفهيساينغ ه « لل خابر هدلاوحاذه هما

 ؛ ' . اشيأرئاتو
 ع نيش ةضورلا اد 5 ع نمدمملا 50

 001 2 دسجأ قطشملاخرضاهبف 3 ةداسلب نم ةسطادبحتو'

 7 كاستل 0 هيفي هالولأ كم ع نم هللا هيلع ىلص

2 

6 

 ا



 5 لل

 ,لخ ده لكقوه شنان نري ريحا اهل ئطر و ومسح
 هسصنل نق دش اود: طقخن بكا ايمانا اهلخد مامويرشعؤئا اهب ماقأف ةنلنلا طلال

 ء نيب امارياحانأ

 هو

 (مممطت نسو)

. 

 ىرصاهاآرامو *« اهمتم_هىتقح
 دولا لاذ لسلق 535 اني ةاجارولو

 رظنلامكح ترمد « .اهترصداام دنعق
 0 0 3س

 ىرذح ىنغيناكول 3-0 ىرذدح نم ىردحاد

 ر عفا لاجالا + ىىمهضهامهتاو

 رشلا لومع ىت * تتنطعواتنراذا :

 رطءلمفارعأ « اهسامنأ ام اك
 رمةلاكوارولاىف + ىمنلا سمثا مناك ٠

 رفسم حامصرون * اهزربا ترفسنا
 رعشلا اذمالظ * اهسغتلدسوا '

 ىردوىداؤوفىدخ *« ىحد تحت ار .ةأن

 , ىرطت ىلع ناكذا مولا ىلع

 توقاملاورحدإاىف أو فانتو

 ليح نع نيتاض بام 3 عسسل 38 ةوهشو مل

 و هزل ىلع قمسفلا كاسملل لضفلا ىرب * نكيل جبرلا شنت نكي 0

 * ىلا سا دنال ا ذالب ع ني ةيسرع ا -# ناصر ١7 نينثالا هلما لاتقذ هدلومنعهتاأسو

 اضي أ هرعشن -و

 نيرعنلا ماعلا همشانهتف . « ةطقنلادتلاو لاذ_ لاني

 ريك الا كلعو ميكا تنك #*# اهتزواحنانا وك الا ةِطن

 توسانلا نءاقدص ت.كردق د هامل ”و-هال ءابضد ة هر دأب

 3 مهن اةلاهردقةطيسلا لهج '

 أ دادغب
5 

 ا

 ءاهتنلا ضعبتيأ ار هفءىلاعت هللا ىضر ىرعننيدلا يحن ىدي دس جسشلا لا قولا لاهو

 هتدشنأف كادر 3 عملا فيك ينفي وطابؤر ف مونلا ف

3 

 ىقىحزات ىئمتندو توست هب اتتمسكلا ىبيلهأ كاراذا

 قع اقت ئعتنثاو تمهحت *« همضهاردنم اماخ .هتارناو

 يم

 ندا لاجوةمالعلا ماماللا ني نيسح نيدلا د مامالا ركذو « لحرلا كاذانلك تقدص ىللاةف

 ىلا! ذر ىراصنالا ”ىدزالارفاظرو.نملا أن يدللا ىلايمانالا قوذم مامال ا نبا ىلع نسما نا
 'هتروصام مالكي عب زيطع خباشم نا هاس س ىأر نم ىلعةيوتح ا ةدي نامت[ تق

 ثبب عجج قيرطاا* ءافعربك | نمناكو ”ىبرعلا نب نيدملا ىثكم دمحولا فر اعلا مامالا حملا بم دب 3

١ 

 بعناكو ' ةوبهك هفذاصتور هش دترزسو ةسهولا مواغلا نمهلرتو امو سس لا مولعلا

 يارب عاب اًنعااو اضرعموا ناكل .ةمدوجولاب ثراكيال الاسواق رابلع ددحرتلا

 ىلاعت هللا ىذر تاشامسلا ف ةقفروءاحلازازملا ُداَنْسالا ىدمس نيبو هنب ناكو فيناصتو
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 اهن.ةرثكح فدأ ١ ا”كاذ فهو قوسلا رسول لوفي رك وا | رعاط أ نعةتاسعا

 ىلا فثكباتكصر ةسلتخملاو :رطلخاو ةسدقملا ةوذلاو لب زثقل ا قئاق ىف ل..دفتلاو عجملا

 عقاوم باكو ىرسالا ماسقملا ىلا 1 ارمسالا باو ةمهلالا فراسعملا باَكَو ىريجل الحال -الاربسفت ىف
 ب ةدءامنع باكو مولعلارا ا لها علاطمو موخنلا

 رسالا دها.شعةشلاةلاسرلاو ”ىودهملا انا ؛ىلأ نب زب زعل درع ةخيشم لئاك دف ىف

 ىهو هل ْن دملاتاحوةةلاو صوصقلاكَ ديد_عىرخا و ةمهلالاراونالا علاطمو ملا

 ىدم_ىةرصت>ائذلا ةكملا تاسوتفلا ىغا نان تحلا اذهكر تاتو ردك أن

 جي هانا اولا كا او هةييئال ىفوملا ىنارع_كلادج-ا نب باصولا دبع

 خيسشلا مؤاء نم رجالا تيريكل ا هاعسو رصد اذ_هرصتخامث ةنكملاتاسوتفلا نشف اممل ل

 لرقم | تكرك مارب قرا تتالا لاس تعو دتو امتار لارا 2 قرك ذو ريك الا

 باكل ىفام تعنت توهساعرورصتخلا اذهرز نم اهتفذخ ةعابجلاو ةن_لا له هيلع (هتةفاوم :

 ىح يشل! نعانإ# تفذح ىتلا عضاوملا نأ ّن ّنظا كاذك لزمن ”ىرمشتشرلا عم ”ىواضسلا عقواك

 ولا سلفا و ديلا ادع سرا تلا نتا رسال تار < نومدلا

 ىلا ةخسل ا ىل_ءاهلباف ياا تاحو هلا نم ةنحست ىلا يرخ أ: كلذ ىف هتركاذف5 ةن كفعس وكلا
 حدنلا نأ تلعف تاس كر قتفقوامم ايش اه.فرألف هن وقب هسفن نيدلا ىك<ت يلا طخ اهملع

 0 لد اداة عفان اماهرف جدلا ىلعاوسدوتاا ةذسنلا نم تنتك ان الا رص٠قوىجأا

 1 ثيداحالا ب ام اضيأ هبل م نمو * لاكامرخ ىلا هريغو صومفل باك ىفكلذدل ع هواك ةعاجلاو

 اهعجدم تدل“ درك 3 كم نيعررالا لئاضف ىف ”ىورأاثد دا ل فقوامل هنأ همك ةمسدقلا ١

 هدنهسم ريع همأ | ةعوف ص ىلاعت هلل ٠ نءئعرا اهعبتا مث ىلاعت هلل اىلا ة د: ان م ووكتا طرمُسا

 ةمهلاثيدح ةئاموادحاو تءاخاثي دح ني مدعو دحناهف در مث ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسزولا

 اهرصح نود فتنام فراعملاو مولعلانونفو فئاطللاو رارسالا ىنعدي وطنا ا فدانا! ندهلو *
 : روطسم نؤدم ةينغراشلا بتكل ||ىقو روم مولءموهاك مارااناهئاص-ا نم ىئتالو مالقالا

 َميعثحس يلام ماقأف ةنعتنس ةلسشاىلاة سرع نمملنع ىلافتوتا جرافات ناك
 نياو - ٍةالا ظفاملا مهنم ةعانج هزاجاو 5 سادنالا ىلا اهدعب دعب مواجأح قرمشملا ىلا ليرات م

 دالبو لصوملاودادغب لخدو ةةدمزا جان ماهاورمهدلشدو * ”ىز ذولا نب رفااوناو لكاسعإ

 ب .دام ىلهو نمل ديال اننا دم م طظعا ٠ نم ةبطرقو)  قيرطلا ىف ع هاجت عمبوت دم مورا دال, نكسوددالبلا

 ةئامسو افلأ اهئام دهن امتع تسلا عازل: ناو دا مكروب“

 0 د 1 ةااىالنادمللا مي وقت ىف ب اونا ةعم_ساسيو ماجة امعستو دس

 ىو ناكو ة هم 4. دادغب م دق هنا ريغ لاف و هع هنعاوذخ او نيد.ءتااوءانعلان هةعامج هبل

 ىلء مالك ةد_هااو ةضاررلا ىف مد دلو ةةقلا له قرط هيلع بلاغلاو ف رعملاو لضفاايهيلا

 هلو زاخلاو ماهل ناشلا اذهد لهأ ن دل ومّدةنلاندح اوريغدفصوو فّوصتل' لعب ناسا

 عج امو لسو هةعهللا لص نأ ا اهيفىأر تامهنم هنعضعوةجهفيل ١ ان نمو عابت ًاوْباصحأ

 جيسوبلا نع ”ىزواانباطءس ىحو لسو هلع هقلا ىلهءآر نعاي ث دج تامان.و هني

 قدر طبل كزختلا قيرط»ا فا فرعي هنا لوقيو مظعالا مالا طفح هنا لونتي ناك هنآ فاؤملا

 ءارشق قيرط ثاسو بولا بيراو ةرفوصلا بحجج دخنأكو هقح قرانا نيا لاقو مي تكلا

 16 ٠ كم 5

 | حج مم راغتشا و اهداهزوتبر 2 واد !فوعو مع ىف بن و رواحو جو ا 5 11 ير اناث فو مقل لخ ساكو ودا

 ٍ !فالمو هاوس ةعاجو لاوكشي نب مساقلا لان ههيط رقب عم هنأ كذ ”ىرذللالاوو * مورلا
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! 

 : تكا

 | 0 ذ هتنااخم قعستال نط "ىلعراشأ لكلا دق غلبو لاونملا 0 نأ

 س دكت ل11 يما نه دلا ناداالاو كسل كلا فرامل! ثجانص .هيعاط لع
 سورعدوخ ىلكب ردزرام ءركف تاشنن م هعاربي زرباو لشورطلا زارطهلعب ىئواشلا اذا

 أ عئاتولا لت ةرضحت ةمهادمل!ىلامللا تالضعملا نمرينتهبآرةدودعو ةمهلا "”ىلءودو ال فيك

 هعيط م ىذلا باتححلا اذ هليذانأ هعتمولابقالاوزعلاث ىلاعت هللا هفتا ةعبطملاو
 ر امنم نركذو همدحأص ةيرجرت نونحتا» رمت ة لاس هعشو مريخ قاف الار اسف و

 ىضتقمىلا تردابف ةدئاعهناكرب دئاوعنزم انلءدوعتو ةدئاسفلا كاذب , تا هبقانمو
 ق.دوامو ٌلوقأت , بيطلا عفن باتحح نم كلذاصنلم هشاجاىف اده-لآلو ةنراتسا

 قاس وذ" ريك الا شا اوهِباَكَلا اذهفاؤمنا بد ”اهملاو تاكو هيث هققيلالا |

 ماحب ”ىدعىخا مل هعدإو ند ”ىئاسألا هللا دعني دج اني دوم نم لعن دعو . ربت

 هباع لطصا| اهسح مالو فل نوذب ىل رعنيانو ”ىتانط اب فر هو نيدلا عي بقليو ر كين كا

 فئلالاب”ىل ىلبرعل | نبا فرعي برغملاا ناكحو ”ىرعلا زكي ىتاقلانيو هداك رة اع

 نيثالامويدلو « ىلاعت هلا ءاشن ا امساك ةقارسنباد سل دنالا ف فرعباضيأ اكو ماللاو

 شبل از اكو ءارانوكسو ملا مضب ىهد) ةمسس ص ىف 2 ناذمررمشع عباس هنثملوأ

 نيمسا دنالا نيب وم“ الا مانا ىف ثني ةمالسا هيد دم ءاهاهزخ قو ةس ةانثم م نيتلمهملا

 ركب ى ا ىلعتار ةلاأرقو « (نيتاسلاومزاسثلاةرثكب هيرغف ةيليبا هيشت سلدنالا قرم ىف ىدو

 دهن حميرش نسما با فاؤم ا نيان عدي هئدحو ناكل باني عبلة ف فخ

 ”ىطرقلا ظاّريشلا مساقلا فا ىلع روك ذملاباّكان عبسلا اضيأ أرق و هان ع”ىئيعرلا جب رمش نبا

 سلدنالا برغم ىشو انابريشع ةسهتاسهلو سل دنالا دعاو5ن ءةيلسشاو) فوم نبا نعدب هدو

 عمعسو + (ةطسنملاةنيدملااهعسا عمو ةئلوا هلي دم ىهو 0 راجنمو هن وندو

 وفا لعمر فاؤوملا نع هسانعىنادالريستلا بات تصد ةرجج ىلا ندم ركن ىلا ىلع

 دّدلو “< مهدا دعت لوطب برغملاو قرمثملا لدن مدح اوريغو "ىوزالا ”ىلسن الا ودا دبع د ىلاو ١

 لهصفالاو ”هل هليل لب ناكدنا هلوة كاد نك هجرت ىف ىدس هند نيدلا سمنمامالا لاطا

 قيبسيالىذلا مدقتلاو قبال ىذلاو ًاثاابدالا ىفهلو ليست خا علا نونفلال_ ماع

 قىأنم (برغلياب5 ةدلب) ةدسلل ىرمضط اد لولا أو دحلانبا ظفا.طاونوقرز نان 7 هدالبب عمت

 نب رفعحيولاو هلم عوسض"ى ا م اول هلق هلع دقو هللاد_عنب روش

 ا ىدسم نبا لإق ناو مةبقناك هدنم ععمو ”ىل.شالا قااد_,ءاضيأ فاو ا قلو + ىهشنا ىلصم

 ركب ىيأ لداسعلا كلملا نبا ىزاغ :رفظملا كاملا هن زاجا ةردهف:فاؤملاناف ارظقىدنعكاذفنا

 هللا دبعنب نعرلا دبعنب قا ديعدمشوبنيسسادنالا اذخو نمور هصنوا هانعمام بوبا نبا

 نصوم ا نانا ام“ نم ىليسعو ثيدطا ىف هئافنصم عسمج ىئّدح هللا هجر -ىلالا

 ىدحو هرثنو هماينو ةيفاعلا باكو دجهتلا باتحسصو ىرغسلاو ىطسولاو ىربكلا ماكحالاو

 |١ نمد « ىهس ا هنع م سين ده رب , رش نسما ىلأ نع مزح نب دج نب "ىلع م ىلأ مامإلا بتكي

 رظنلا ”ىطاد تادايسعلا يف يهذملا ”ىرهاظناكهنأ هلوق هتجرتفف اضيأى كسب امالك

 ديبوش هقياستو ”تاراشالا مئانابح؟ تقم تيداسعلا كراس ضان كادي

 ةيضو لانسر تاس اندلع ثيدحلا جم“ ىو هرم رعأ لامتتإو هسا ىف

 ةزاجالا,ث دع ناكر َة هيدكدكب لاو هسا يي معو
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 ا راتاط ارا انيسننانذخا ؤنالانيو «ريصلاكءلاو انيكك نار فغ# نب رئاكلا موقلا ىلعأ ْ

 تانج راؤاثلر | مَع اوانع ف عءاو هرانل ةقاطالامان !.تالوانبر انلبق مني ذلا ىلع هتادساعارضاًانملجع

 تنكناةجير كندا نم انبعي كادع اا دكا را نو سرش ل

 انثآانبر < داعملا فاخت اظنلنا ةماقلا مويانزختالو كلسر ىلعانتدعو ابنت وانبر ' ه باهولا |
 ْ تاذعانذ كناصيس الط ذظ تتاح اما نب « لبكولا مودل انيسح ةمفاعفكنمرسُ انتدعوام ْ

 انهو انتاانبز + مهتماناع الف عراد م نيملاظال متو هَ .زخاددقرانلا ل دننم كياان ر#«راخلا

 انيوذانارفغافائير »كةفوت انعطاو انعسوانةةصوانم اف مكيرباونماناناعالل داي ايدام

 نيرسامتانمننوكسنل انج رتوا در فغت /ناوانسفت انا ظانر «راربالا عماتفو دانتاسان ءرفكو
 1 كده رباتلخ داواون : م” ني دال الا: لق ىف لع مع الو نامعالاب نوةسنبدلا انازخالو اكلرفغا اير

 هذهؤقان !بتكاو «نيرئاغنا اري تأ اواتجاروانار او انماو تأ اير # نيطاصلا دابعىف 0 5

 هنءاجامعناعالاب لوسرلا انعم او تازئاانعاننمآ اير «كيلااند_هاناةرخ الا قو ةنسحاننالا

 ىقلاانر مانمالادبعت نأ -ىنو ىدنج اوائمآدلبلا اذه لعج ابر - نيدهاشلا عم انتكاف

 سانلا نم دّئفا لعح اق الصلا اوهقيلاير 5 مرا كش دنع عوز ىذريغداوب تب 2

 هللا لع ىذامو ناعئامو ىتغام لعتكناانب ر « نوركشي مولع تارمملا نم مهقززاف مهءلا ىو

 قاعد لبةتواشر « ىيدذن :موةالصلا يقم ىلع ا برو هنن دهلا هب ءامسلا ىفالو ضرالا قّئثشنم |

 ىتابر « اريغص يناس راكىدلاو مرا نر« بابسسملا موي موني: هومللاو ىدااولو ىلرفغا انير

 ىسمبر انضر ىلعجابر ه» اتش بر كئاعديبنك أل وابيشسأرالعتساو ىئممظعلان هو | ظ

 نلو تانمؤملاو نينمؤمللو ىدلاولو ىلرفغابر + ارا_منوالل ىوقتوعدينابر نيثراولاربخ

 « كءلعهروما عمج فدعا ولك و نءانلعجاو « ْلاانب واق ةمزابذخ ”مهللا اسوم ىت لخد ا

 « بايلا ها « نيلضمانو نيلاضرمغ «» ني دهم نيداهانلعجاو « كب د.ىفو كي دإ ىلا ةجحرلاب اندعو

 لعاال نات ىطي لصالا وه اذهو جملا لاهزام الان م نوكيام نكما ىلع *« باّكلا ءاهتدان
 بابلااذهنمغار ذلا ناكوالصا ةدوسم ىين اصت نم فينصتل

 7 2 عجل« :.كعو هل يسمن ا ياتالج

 هه( تان :
 اهتج لاعت هللا لأن 3

 ةعايطلار اد -' نحرلا دبع جشلاموحر أنا ىو دي ءأا طق دمت نانملا ةدغر حارلودب

 راع ضافا نم ىلع ءانئلا ل.<دعب هب رح ةقلخ فراعملاو مولعلا بتكرسشنب تلازال ب ا

 دعاس. نعءوقلخلاداشرا فرع” م لضف ا ىلعةصخل اويئالصلا ليزعجو هدامءن مءاش نم ىلع هرارمس

 ناتكحاا اذه عبطمتدق ةناجالا ةَمارئاسو ةباصتلاو لالا عسب ىو 70

 هنج سس تغرب نم مابا يف يللا ةدرجلار خام ملاربك او "هله ارث املامظعأ نموهقذلا |
 اهثعش لوا ةبعرلاةفاكنماهتزو- ف نم ىلع هل عم تتاح“ تآلكوو ةرصاارابلا قف

 اهتمعَتيرق ىدح هدوجو همر كح لذ اك,لع ضاخأو اهدّدجو اهلاعم ىحأ اهدوأمّوقو |

 ١ ةردج ماكالاوواذلاو مظعالا ودا هرصمرب زعو ه :ردددحو ه هرصعة يح ةَرغ ءدو-و

 ةموكحلات>رئالو ىئثالت هل اع فب روملاش لا ازال اثاددبعسدم ال دننا

0 

 تدع

 ا دعبو ا دنسفاع 6 ل نسج عمل ا ع

0 

 : تنأوادرفىفرذتال بر ه نيملاظا | نم تنك ينان اسست نأ الا هلا ال + نيجا|رلا محيا تنأو رمضلا
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 ىلص دارا تنكو تاغتبتساو هللامنعل سيب اوه ىل لا ةف سو هيلعهلا ىلص هللا لوسر بضغاذلا

 نادك لوقب هللانا هللا لورا هللوقأ تاكفاضرأ اموناا فةن_سلا كاتى لسو هيلع هللا

 ةيكوديربو هنوقلطيدا دضالا نم برعلا دنعءر دااوءورقدت الث ن نيه تايم رب تاعلطا اوزيزعلا|

 ضيا انه هن هللا داز ااه سلع هللا لزن اع فرعا تناورهطلا هين وديريو هنوةاطبو ضيملا |

 اوغرفاف اهو ٌدرق عرفاذا كلذ نعبا وداىف ىلل وب سو ه_ءاعهتلا ليصدتلا لوسر ناكف رهطااوا
 ]| اهورق غرف "ذاك لوف صفط اوهنذاف هللا لبوسراب لوقأ تنكف هللا م 520 واكو ءاملااهملع
 ىللوةف هللالوسران ض1 اوهنذاف هلوتأتنكف هللا مكقزرامماواكو ءاملا اهيلعاوغرفاف
 ! انك ام كيل عجن م تظقيتساوت ا تم ثالثءقا مكقزرامم ولكن ءاملااهملعاوغرخأق اهؤرقغرفاذا

 ىلرفغاَد مهللا م هي )عا تن امو ىرما ىف ىارمساو ىلهبو ىاناط ىلرفغا م جالا ءاعدلا ٠ نم ليس سد

 امو تيرساامو ترخاامو تم قام رفا مهلا ىد نعل ذلك واع دعو ىاطشو زهواكدل ب

 ىذلا ىئي و ىلرلصا "مهلا ريدق'ئش ىلكى بع تن أ ورخؤملا تنأو مدا تن ءهبلعاتنأ امو تالعا

 رانللالدبخاو ىداعماييلا تلا فرخآ ىل لصاو ىتابعماميف عااىايند كيلماو ىرضغا ة_هعوه

 فاققعلاو لاو ىدهلا كلكساىنا مهللا رمش لكن مىلة-ارت وملال_ه«>اوريخ لكم ىلةدابز

 اهنلو تنأ اهاكر نمريخ ت:أا هك زو «اهاوّت ىسفن تنآمهللا ىذ را مو ىغلاو

 نمو« ريثلا باذعو هرانلا هذ نمو « رانلا بادعوربقلا ةنمف نمكيذوعاىنا ”مهللا اهالومو

 زمملا نم كيذوعاىفاموللا لاجدلا عسملاة نسق نم كيذوعاو * رقفلا انف رش نمو » ىنفلا ”رمث

 كيذوعاى ا مهلا 5 ا ولا ما ارم وج ادعم مب

 نيدلاعلضو نزئاساو مهلا نم كييتوعا ىنا:مهللا“ ءات_ثااكردوءادعالا ةتامعثو ءاضقلاءوس ن

 ةءاخو كتمعن لاوز نم كيدوعاىبا ”مهالا هلذملاو هللا ورقفلا ن هكيذوعاىلا "مهلا لارا ةيلغو

 دا مهللا قالخالاءوشنموقافنااو قامْسا نم كيذوعاىنا مهالا كطخ- «عسجنمو كتم

 كيذوعاىتا هللا ةتاطبلا تش امتافةئاملنان يا ا نمليذوعا

 هنمرهظام نيرقلا رش نمكيذوءاىلا مهالا ماقسالاء يسنموماد_لاو نوئلاو ضرملا نم

 كم كيدوعاىناّمهللا ْكِسْن وةعنم كن افاععو كطتع“ نم لاسر ةوعان اهلا نطامو

 كبلابوااوانير مهلا 'لرفغت_ساتنأالاهلا ال كل_بفن ىل_ءتننثا اكهننأ ك_ءلعقاشث ىصحادل

 نموا اربجو يتبارق رقو ىلهاو ىبحرلو ىدلاولو ىل هاك ذ كاس اف اه هنمو هسف كلا سام لك "هال

 مهجاوزاو مهناوخاو متانباو مييدلاولو ىنفر علوا فرك ذذ ععسو | ىبفرع نمو نيمل_ملا نهى ريضح

 نمو تا ومالا ومهنم ءامحالا تا ؟سملاو نيلسملاو تانمؤملاو نيذم ؤمللو مسهجنرت ئوذو نعرتشعو
 «مهللا يدق ئين لكى لعتنأو تا رضملا عفادو تاريدا به اوكا اربخ ىفنظي لوا اري ىبّنظ

 50 " الا قالوايندلا ىفال كلذ ن -نئشب مملاط الفك دابع ىلع ىيدو امو ىضرعب تقددصت دقوا

 تيلصاكد# لآ | ىلعو دم ىلع ل رابو د لآ ىلءودمت ىلع ل سو لعو كلذ "لعد هاثلا تن وا

 ”هلمضفلاو دل سوال هنآو دمج دمج كنا نيم اهلا ىف ميهاربا 9 ؟ىلعد ييهارب ,! ىلع كرار تلو

 رفح هش ن نءوانعهزججاو « داعمملا فلتتال كنا هتد- ءوىذلا دولا ماس ةااووب ةعبفرلا ةجردلاو

 هلهأقزراوانمادلملا اذه لء+ابر ملسو هيلع هللا ىلرمدقامو كل ذ ىف هدهج لذور ح 2

 ْ اير ميحرلا باوتْلا تنأ كن اا نيلع بتو 5 ييلعلا عيممسلا نأ كيااسنم نقئانبر تارا !نع '

 انمّكلو سر ثرإو ظئسف ثعباوانيد 5 اكس انمانراو كل ةملسم ةما اسر ن نء«و كل نيل هد انلعساو

 اانا امير 7 ميك ارب زعلا تاكناانبكريو ةمكنلاو بانيت اناعيو كنا انيلع اول

 نر وانما دقي وارمض الغ غرفااشر « راثلا با ذعانقومتن سس ةرخ تالا فو ةناتسايندلا ف |

 ادد
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 ارثك اهمطادج هلي دا ماعطا اءاضقنا دنع لاسقيو اننقزرام ناطياسشلا بنج و تأ. اندثح

 اكرابماببطاريثكا دجسدتت لجلا ساطعلا دن ءلاقيو امير هنع ىغتسمالو عدو مالو ىنكمريغاك راسم

 تلسا ىلا والا هعصشم نانالا ةخأ اذا مونل ا دنع لاشيو هبلع ىضريوانبر ب < ام هيلعاكرايمهنق

 كنءدمهر « كيلا ىرهظت اج او« كيلا ىرماتضوفو هب كيلا نهجوت ووو « كيلا ىسقت
 7 تاسرا ىذلاكباو تاززغىذلا كاَكَب تنمآ كيلاالا ك:ءاخخءالو المال * لإ ةيغرو

 1 شفر ا كيو ىبنج تعضو ىنا ب و نلناوس م ٍتومثأ كمسايواسجلا كمان ”مهللا

 موتا ناناتالاد علا #2 نيكلاصلا كل داسع هب امام اهلظذ ان اهتلسراَناواهلرفغام 7

 مولا بهأو كير نا :ناوفاف مول |تدرا اذاورودنلاهسلاوانتا اماام د عدانا.اىذاامشدجلا

 نو هءاهشل هللا بحا هيلا« ءامقاب حا نمهناف كب رءاقا هسفناف توملا بحت امكن ءاقا توكل

 ىضق ىلا كهف اهمانم ىفت تل ىتلاوابهتو منيح سفنالا فو هللاو .ءاقا هنقاهركمقناءاسقل» '

 ىذلاوهتوملاملعب هبل القني ذل اورغص! توم مونلاف ىعسم بأ ىلا ىرخالا لسريو تول ااهيلع |
 ةما.قلا مولثعبلا لهم ةظقلاوةدج اوءتدؤصلاو خزربلا ىهو :دحاوةرضلا مونلا ف هبلا لقت
 لاثم بهذ كلذ لك ائقملادعبام لعجواي ورلا نم هبق ىرئامواهلهالاسن دلا ىف موملاا هللا لعح ا او

 لاق.وءاوسروم_ةلا نمثعبلاكعجاضملا نم مامقلاف ةظقبال ثعبل اوايؤرلا نم هبف دهاشب امو توندال

 ودو دج اهلا هلك كي رمش اله دحو هللا ال ا9ل! اله دحو هلل داو هلل كاملا عصا وانها حابصل ا دمع

 ٌرمشو موملا |ذهترشن مكليذوعاو هدعبامريشو مولا !دهربش كلم_ساىتا مهلا وب دق' شب لك ىلع

 هلوّكالملا هل هل كي رمشال هدو هنا ال اهلا ال هنن دهإ- او هلق كال ا جس ماوانيسم اءاسأ دنعلاهومدعتام

 ْ اهدش نم كي ذوءاواه دعب امريشو هل لل ا هدهريش كلمس ا ىنا "م هللا ريدت ىد لكحد ىلءعوهودجلا 1

 كلرفغتسا تن الاهل الك دعو ”مهام اكن احس سام لكي مماقلا دنع لاشيو اهدعنام مشو

 ةسقاسعلا هللانقزرو اري انمعطاواريخانعم<امهللل سلاما ةماحد معلاشيو كيلا بولاوإ
 انتطخاو !انيفنناانذخؤنالا ير ىضريو بحياملانقةوو ىوتدتلا ىلعاب وأق هللا عجبو انا اوما داو

 انعءفعاوهانل ةقاطإلامانلمالوانر ه« !:ابق نمنيذلا ىلع هلاك ارصااملع لمتتالو امير
 ىلص ها لوسر نم هتعمءاعدلا اذه ني رفاكلا مودا ١ ىلعانرصن اف انملو متن انجراو انلرفغأو
 حتة دو ىراكتلا د طات خا مهملع ىراقلا غارف دعب هناوعدي مانا ىف لسو هملع هللا

 ىدصلادلاخ ني دمت حاصلا لج رلا هؤرشي ناكو داسجا باد وةروزكا بابزيب ركع ةئاهسجتو نيعستو أ

 هاىلص هللال وسر تاأسو قا غلا دماح ىلال“ ءامحالا باك" لعأرتب . ناك ىذلاوهو قابلا

 ىلل ا ةفان'اللثا قالطت نأ اهال ود ناودودحاو اذ ىف ثالثا ةقلطملا نعاب ٌرلا كالت ىف سو هيلع

 اموقناهلا لوسرإ,هل لوقأ تنكف هريغاسوز مكنت ىتحهل لت الف لاق اكثالث ىه لسوميلع قا لع

 مهيلا ل صو اعاومكح ئالوه لسو هلع هللا لص لاقف ةدحاوهقلط كلة نواه جزم لالخ

 هنلإلوسرا.هللوقأ تنك صم دهتحم لكن او ده لكم كرب رقت ادهن هتمهفئاواصاو

 هاف عنسن تنك امال: عقوولاموتيتفتسما اذا تنهب مكحتامالا "هلك ملاهذهىف ديرااخ

 0 وص عقرو ساالارح 11 ماه دق اصخم ثدأ 0 00 هلال لال

 ءاضماب ٌكمك ال ظفللا اذهبا د ها. لوي سو هيلعهتتا ىل_دّقالوسر بطانة بدأ وس |أ
 هيلعدقلا ىلصهقالوسر هور جا ةدحاو,لاا هور نيذلا كئلوا رك كب_ و هالو ثالثلا :

 ' اوليهستا هرمغاوز نكش ىتحهل لت إل لاق ثالث ىثن جدن هنوص عقدو ماكدملا لد لعامضءملسو

 فاوطلا ىف نكن نم عسم“ قت تالماكلا ءذهب عصارسو هيلعمقلا ىلص هللا لوسرلازامغ جوورفلا

 اذهودن ههنعلأسا تنكفئت ا لع سلا تسلب دخ مثلا كل ذو نسانلإ نيج
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 هلا 1٠ 5 0

 أردقىدينيباوٌولا نم عاتي اوثالب تشو ونفت تضر اذا تنك قيرطلا اًذهىل وندو ىررغا
 | 5 "آم قكل دق اهي رم كلذلتم ىفىنءاج غرفاذاق هنمقفناف توتا نئهملا حاتحا ام هب ىرتشاام
 |اةزراهدنعدجو با اركز اهملع ل داك ن ارع تب مي ىوح ىف ىلا عت هلل لاف اصاعث ىرا
 رطظنف هريم اي هيما نب دايز تم ةمعن بلس ىف ةمرح (ةياكح) هللا دنع ٠ نمووهتااف اذه كل ىنام - صاد لاق

 اهمالك مك هيل انب اوس لّدف ردنملان بن امعتلا تنب ةقرحربد لاق ادهناهمداخنلاقف ردرلا

 ى حوا لي كاف لمطا اوازحبول تااىريمالا ىلك اهل لاف مداسإن |اهملكف باملا فاش تنذ وقتءاخلا
 | سمثلا كلت تب رغامانمز ءاد_حأ ضرالا ىل_عاموانبلع سمشلا تءلط تب لهأ ا: تصدت تلاف

 أ كدمعطا الو تعاجءاعبش ديك ممعطات لاذ ريعش نمقاسواناهل صاف لاق ايداع

 4 | همظنا د سرد.ال مالتححجلاا ادهدبقهعمرعا.ثللاستذ اهمالكب دابؤرسف تعش أعوج دي

 8 غش لاو ْ

 بيرق د نم ريما ملك قا ذ يت #2 لستالوام دقرمذتا له ريانا لس*

 رعش ىنعملا اده يغانمطنو

 الئاس تنك ن اريخلا ند آرمللا لد

 ”ىذلاب لت ءاعوملادسلا ناف
 ىدذلاب نانعو تداح تطاْغ ثنأف

 دمام تداج ءاعشلا دءلاناو

 ىلايلا فساكلا لعربش نم هاضا

 ىلاملا برتلا ىلع امو هيدودت

 لابقاووورسس ف سفن برط ىلع

 ظ : لاملا ث د نمفورعملالمتالو

| 

 ىلا ميكح بنلو ةلددو فالمتاو نامرح للا باوثو ةًافاكمو ةبحتو ةفاخ دوذا باو ةمكسا ىف |

 بولت ىف ختراهيالا لاعفالا تيقوهران '[فلختو هفلختفءىث لك ىلع ىنأتمادالان !_عاردنكمالا

 انملعدفو دقو ران" فرش كلاعف عركو كر تحذ نسح اهب ى.هيدبا ةبحم مم واق حدواف سائلا

 لزاي عضوم يسأل ن نكح موهّللاه_حرهبطرق 35ند بسلا: فرعي رعاش يش ةملسش أن نو

 -: رعش ا . بكم هيفا

 ىبدسلار عم ةابحل ادق ىفو
 ت.عامح اوعور الهجو

 كت كلا 5 نم نكسنل

 تبمكللاو قدزرفلا,لفحتا ٠
 ناناامع "را # ما ىتعَو 37

 لدول مدق ام نعح رهجرزبل لمق * 0

 اناطشا. د موكتنأ كنكم انانكلو «رثكم الكلانا لوقأئ :ىألاقف هر ركذت مالكم ماكن

 م 1 3: رعش اًءلولءماف

 ععسي ثي دحريخ نك ةلف #* مهدع مالكس الا اغ |

 قت نحب * ودرست 5 ةروك دهتاٌديوعت 5 بانكحجإا ةعامودو (بامملا ةعاج)

 1 تنردناالاهلاال * يطظعلا ىشرعلا بر هقنالارلاال ب يللا ريا هتاالا هلال بركلادغع لات: ام

 ا ا ار كاوا مووسلا |

 فا مهلا يا 7 مو كاذفن فلن ”ىهللا هنمحيورخلا دنع ل ةبق (كمحر |

 الالجوا دبل كاز م هلابكوعا للي هتاانضبأ اًنوردهقو ثثامالاو ثسحلا نم كيذوعا

 ام اد لاعتبو دايس ءالللا اك لاستو متحرلا ناطمسشلا رصفلا ا

 عرهبس ع دامي و د نا سعف

 وه 7 ١©

520 



 د 5

 ' لفقاتنكامث حديد لفشب. *« هلوقكسنعي سلام كمف ىلع ْ |

 || هنا ىف ن وحج :الو ل-رلا ف نوكت رشع مراكسملا لال اهنع هللا ىضر نم ةمْوملا ما ةشئاع تلا

 1 || ةاناكملاولئا- !اءانطعاو سانل اق د- درت دخلو م3 دركررمسلا

 1 اشار هنامالا ]داو تفمصأ 4 رقد م-رلا ةءلصو بحاصلا قحتاعا مورا مذنلاوئانسلا

 نانقك ىءربصلاو ةمادنلا كادتعي لس ذر تاو هم ل ل أ لمس: رسسكناقك مهشعب لاقو “اب 9
 نم همفضف هديىام ىلءفاخي نأ اسنالاب ميقا امك ىف هئاش ؟.ةاىل_عمدنلا يم لج

 نطا دكه مروج هنشلا ةريسؤأ هسفن رس ن 0 موزع 0

 هددع تناكو هب دعسأا نب مال سلا د ءهل لا سول له نه لبر ةئادعسمسو نيعشتو عت ةس ش

 ا ةيدإ> اءاثهل لاف ةئ امستو نيعستو عمة: سرمصع تعقو ىلا ةلشل ١ىفرمصع هارت ادب راجأ |

 ! انما نك اذا صقخعشل انا ل_ءا ىناخ حا حجامام هب رامات اقف ةنامالاو ترمسلا ظقس نيهان كيصوا |

 انمى ارألا او ٠ نس ساث مهاوقعقمهكراش رمسا[ئقاب ناك اذاو مهل اوما لسانا ةلراتش

 انهما + اواوّدا ىلا تعحئرفاهح سؤ اهقتعأقرمههءالغ ىفتعسدف ةّرداهدحوفابهنعلأ هفأأ]

 3 وج هلتءدواالو فدالاةد_ُثو مدنا! لوط ىنءةءاالا د ىلا ىرمدتيشفاامةيواعم لافو

 نال صاعلا نياالو لاذ صاعلا نب االول ل .ةف ةعفرو ا: سواركص ذوا دع دك ١الائردض

 5 2 لود ناكو رو رام راش ار كد انا ضان را ا

 هسااجراك ١ىناندشن ناكحو مالكلا اذهيل_عأهتلاو ةيواعمديرب كمي د_دهلعرهظتالف ا

 هللاهجر ةماسثانم ةينملا سوتب تآ ارقلا ف ىذاتسا نا تاك لش يونا

 ْ رعش' كا ديانيدو ١

5 

 ١ ةرمذملاب فرعا ناكف * قيدصلار ءقاعراف ْ
 0 0 ا ا كا اساسا دوس رار 12 قست لس" 2 طع دسق

 (رعش) سدعذللاريثك ىند شن ىدلاووخ ا ىعناكو

 وح
3 

2 
 0 جس ب ب سس سيسي

 رسالاعر كح, رهدو « رع سعو ٌريتامز
« 1 - 

 رح شدلنأب ىدانت اندو 3 بوأ- مهو بو دن سنو
 جبل

 نم نمولب الف ةمهتلل هسفن ضرع نمو هدي ىف ةرهذنا تناك<رس مكن هةمسدولا ىف ةوردلا مالكن مو
 هلغأ ىصع ع نم تافاك امو ءاوس هنم تح رخ ةملكب نئظنالو هنسجحا يلع كما ها عضو نظل هيءاسا

 أ دنع ةعسعوع ءاحرلا دنع ةنيز مهئاف قدصلا ناو انك يلعو همذ "لدور ءهللا عيطت نأ ن نم لضفان يلق |

 دبعى أن عك ارك بالا ءاقل اونا كد نوعقملاب هلل ادهم | ىف ةمصو نعمت (ةياكح) ءذليلا

 ىزعي ىبأو سنس ىزاوهل هللا دمءىباو نيدمىلانارقا نمشي رمانناكىذلا فراسعلا لازغلا هللا ا

 ناك لازغااهللادمع ونألاق ةقمطلا كانوا ينأ وىركشلا لضفلا ىنأو 2 راسلا معد ىلأو

 | نسادحإاو يعصب الو لب الو ملك مال لجر ىج اهنصلا فني رعلا نب سامعل ا ىنأ ! كبش سل مضحي
 دايخ ني ىبتخف قوت تعإغ يلا والا طق هارتالف حيرخ مالكسل | ع نم خيشلا خرف ذاق عاجلا َ

 | جلل سلك نها ] اصقنا دعب موب ةمشع همعينق هناكم فوعاو هب فر" نأ تدبحاو ةسسه ىلع همم: || ا

 |ءايفافيغر اوهلاع نم هبلع ضن ادق صخشلا ذا ةنب ملا كك ضعي ىف ناك الف ىلرعشنأل ثدح نم

 | كلذ نع هللا مالا ىلع رف ىنفرعف كاع مالسلا كف هفلخن هند فرصناو هاناهلوانف

 ' قاررالا كإموهىللاو ىفرعي نأ نمد حربا ال ىفإ م معالق فقوتف فيغرلا هوان ىذلا ن ,وعشلا

 || افي قاةةالدقو ىبرض را نعت نك ثيح قزرلا نمر دقانمج مون لكننا ل :ءنمملا قأب
. 

 ةَّرمفا كَ: دصرذ>او * هرم لَو دعردحا ٍ
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 لا هنسك غابد الا ل دس كاس نمجن اننا لك هذ عمط هكلملامداش همي دل عج نمو ناطلس لكهلداقنا ا

 أ دوعن نيدجا كلا انثدح ثوم قد اص نمرث أت بلق مغ ةيصنلا لبق سو لس ةبفاسعلاامزل نم دارملا
 | نب زةعح واانثدح لاق ةعن ن أتطدوو ةتاهسو ىدح !ةزس ىلصؤملاب ىلصو اىرةملادادش نبا

 أدج ا نيىلعنسللا وفا السالا لاجي انثدح ىركيرايدلا ماما بإن ب فسوبانثد لاك ىضذاسقلا
 أ ىدنو اهنلا لضفلا نيد نيدجحا سايعلاوباانثد جركل نسل ا ويهانثدخ *ىراكسهلا”ىئثرقلا ظ

 . (|| ىل انرص تحزانجلا قيرطق هللا هدر دسملا تذكلودي ىدللتا ده نن رفع ئوش تءمس لاو |||

 | ةالصلا هسلع ىسوم هم فقو ىذلا فقوملا ىف فقول هعمأن دعصو دما دعمف ءانيسروط لمح

| 

 اسم لوقب أ دسملا هبلاراشاف لاوقان_عم ناكحصو ناكملا ةسانملءّبعقو مالسلاو
 / 1 , .٠ روس لاقو

 ا

 ٌْ ٠. ]| هتامملان هوم قلاتقرب | | ىوهلالءدتاامدعينمهلادبو |
 1 ةناكرا عمم ىرذل [بعص | هنودوادراةيشاعود- || *

 | هناصس هدصوهملا ارظن | || قطيلفحال ف كرظتبلاد بف |
 || هتاقجاهءتصسامءاملاو هعولض هءاعتلمثاامراناأف |

 ا
| 

َ 

| 
/ 

 ١ هيفريدانم برقتلاىزاكو ضرالا ىفوا نذءاهسلا ىف انمه[ىردي لئاندباوبودتلادساوتق لاق
 | نيدبةيناثلا انادانق تقولا طا هسلادسخأ تغلي لف ىفو ءيجا هللايدمت ةماارانا داسنف بهار

 | هيلعدريلف نوقبحيا الا مك دوم ةثلاثلا انادانفانمد_- اهب ملق ىنوتمجاالا ةمقنحلا
 . درت موانملع سيق اوانا دات بهارلا اذهناهلاناق لوزتل ادت مهو عامعسلا نمانرتقالفاناوج دحا

 | لاف انيلعلسوانبلا لزتقءاش دان مالسالا ىلا هيدهيهلتا لعل هنلا اني اوعجراد.ملا لاف هيلع
 | رهدح اونوك,نأ دبال لاف نوذاّسساو تاداس مهاكءالؤه دنا لاف ذات#سالا مكسنماعا
 | مكسب دف صوض## وه ل_ه هوتلعف ىذلا اذه نعقريخ الاسقف دنهل اىلا اوراشافم_هريك ١
 ماوقال ل. لاف نيمومعمما نيمصومث ماوقال بهارلا لات: صوص لب لاستي موهعموا

 لامة نوععستة شن ىأب لاف ىلاعت هتلانحرفااوةاجرلا ةماب لاقف نو هوب ةمىأب اقف نيصو د

 ىلاعتهقالاقامل ةسويرللةبدوبعل اةباجا ةمنب ل اقف نوكصت ةمنىأب لاذ ىلا عت هللا نمعاسمسلا ةمنو
 لاف نو دعهنةسنىاعلاه ىلزاءادنلاه تودلا اذهاق لافان دهش ىلب اولاق مكب رب تسلا حاورجال

 ٠ | هدحو هللاالا هلفالنا دهشا انآ كدي دمد نسل بها ارلا لاه مث تقدص لاو ىاسعت هللا نم فو ان اة

 هللاقف همالسانيسسو بهارلا لسماوهلوسروهدبعلسو هيلع هللا ىلصاد#ت نأ دهشاو هلذي رمثال
 د ةهلا صا و". سه نب محسملا ىلسع زنا لمخ الل ىف ترق ىنال لافت ق داص ىلا تفرع مب دلما
 مهتلفوأءافصنوموةيو ةغللاننوضريو ةريسكفلا نواكأ يو هقرل اينو سكب سو هلع هللا ىل<
 ةنالئانعميهارلاقيقنوهر هئمو نونغر هنلاو نودج اوفو نوقادي هملاو نور شب هللا
 نب نجرلا دعب مدان ب دمع تععس لوقتلا ىف (ةكصو) ىلاعت هللا هجر تام مث مالسالا ىلع مابا
 ب لوي ةئاعست وكرر #تو عمرا ةن سف نطل دعلا ساق ةثب دع ىبءاسفلا ىبمتلا ميركل دمع
 ّْ ظ ىرَكأل قالامدر ىلعانا ىرمبكل اك ةد او سوق نع تمرا- : 'اق تانك ران لولملا نك ةعبرا
 كا ءرصبق لاو اهكلعا تاكناو ىتكذم ةفلاكب تملك ذا دنهل كا ملاقو تلقامدر شين
 | نم دشا لوقلا هي ىرحبدقام ةبق اثنيصلا كل ءللاقتو تلقا ىلع تم دن دقو لقا لام ىلع مدنا مورلا

 . 5 رعش ءارعثتلا ضعي لاف لوةأ الرع مدخلا |
0 . ٠. 
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 هتعبتو ىدهلا تززعاتنأ اذا |
 هلسواو هيف ل تنأناو ا

 هنا اروز باَلالا ذخأتالف |

 "هد تززعءانيدلاز 00

 2 زب رعلانيدلا 5 2 ا

 هك-اعت نك هللا نيد لاف ثاو |

 ةنانهماذ هناطا_سىف تازامو |[ .

 زاك ةذقأل) مالسالاىف ةسنك دن اللاه هئالسو هلع قا رست لوس دقو هْنَع

 تقولا ىف هملعرعسش هلع مث مالسأ اويل مسعلا تمزلامهقلاءاشن ا درت كاك بدتحآسم

 ىدتاكزع نيدال اذهل تناذ

 ايمو نع لا ل د راك
 ْ عج مكعمح مو اهنعل كسا

 اعطق كر ع نع هللا نيد لك و

 اعف هوعىف هايد عم نكت
 اعرمو هيداصيف لهاوالءاذ

 ا اعيسص نيا ١ ىفهعز ف و

 .ٍ هلوق ناك ناناطا_سلاةحاسف ا أ اعمدلا هتلقايل يك سلق تاقاك ٠

 ىتَس تنك ناهتلاب اء! نمداو أ اعز :زفااوب 1
 ةدقما دوع امو هدود ىبدع !

 اهلاسف باق ر تراسف ا

 خيار قتلا عن تانأا
 اديلم ميصا مالا ىف انمكل ْ

 بلاغ كمساو مهل_غتو كلا |

 ظ اعنش ةعقو نمناعصللا عتجا 1
 | اعدص ىدهلا نيداربج لزت لا ذا

 ا اعطق مهعطقي نيدل | له ال ىصخاو

 | اعشنلارث ا اذا هلزعتمل كلامو
 | اعسهتلقامل مك:هىنعراومكل || (| ىكصن قق-ناطللا اهءاابف |

 | انعم هعدماو مكشع ىدراادوذا حصان مدنا هللاو مكحاىناأ

 أ اهقذلاو فراوعلا امندإاو نيدلا نم ل ناطاسا باداو

 (ةيصو) هللااشنس> وهن اكربو هللا ةجسرو كيلع ماللاو « جال كرار هلئاو

 « ريسلاب نىك نم نمحلاصلاوءانلعلا ن ءةعاجتخلا شا * ماكلاروسمو د 5 مشي اوشدَم نب

 نمالفالا سراوعنم من لمانلا نع عشان م « هلق, حض هين اذ حض نه هراتكلا نع يغش سا

 تثعءامشسع * بهاوملا ماع ا نم « بئاصملا د: ءريصلا + ةمعن ىسانمالاوت < ةعدع ىوقا نيدلا

 ع عرولا مدع * عمطاا مزا نم » ترون زاخو ه هم نمر الضلال كسفكت ةوقو + كتي لطف :

 لضفا * فا رش الا سلا نمريخ + فافك !اباضرلا # صض ء«ءرضا عمطلاو 35 ضرعرس دا

 ِي لئاز لظا_ مناي ةلودلاب قال اك |ةبوااملاومالا عفناو 3 رجالا ب تعا م لابعالا

 « كدلع هياوثو هرج ار قولو «« كيمو جزامالا كلام * لح ار فضال أ + ةمعللا ىلع رعت هول

 | قحلا بلان ما معلا زد وألا بكرزم *:هاو هناغنم ىوقلاو « هاذا فكن ممركلا |
 1 لاه ذاذا «٠ مئابخ قفاثملاو » ءاركحفا ءبؤلا « ناه نيرلانواهت نمو «نال

 العلا ندا ع هال ءاودك مال لع + ةشاعولطمو * ةشمابلاط ناسا لك ءالملاوا ل

 0 نفقا[ مطاوونرهاقل صعا + لطالا نع ناك ام تمد ناو ةازتكا ا :

 0 بئاصملل هح ارتاح نأ دع بهاوملانهجاهتارثكن م » هنو و مه ىف غيلان ١ 5 هنوهد ىلعريص نم

 رصق «ك> اه هءاقيرصقةسان 00 1 ا مو + ةرصنزع نيدلانك تت نم ا

 ا ةدسف ىف الرع نمو ةعص ىف دج نم تنك ناوةصوريخ ىلع بال « ماو“ احر

 | هنيدلام دا هكلم لع ن ل رص لبس رخال وهامو



 كه

 .٠ 9 رعش تلاقو
 ٠ .٠ اى

 . ماد تاهو قيرابالاب تفاطوءاهنلا هل - ىيكملق

 5 ماسُملاكاربدقل ىرمعلك 2 كرا ىراكاب لبقو ىلح مث

 | نأن ولدالب مورلادالب بحاص س زاك مكمن ساب بااغا ان اطل سل ا ىلا بهم تدك ة ةدهدنو ( ةمصوإ)

 ىناطاسلا مانتسشالا لصو يحرلا نجسرلا هللا مس ةناقكسو علت للسان بت بويل <

 باوملا هيلع يعتق ”ىب رعلا نب دم هل ىادلا هدلاو ىلا هناطلس ل دع هنأ م اداىزعلا لنا سهأب يلاغلا

 ةوصنلانيدلا لاق هنا مسوةلع دنا لص هللا كور وع هديتف باجمل هفترو عانتجالار دقي نأ
 نيلسملا ه5 نمكشالب اذهاب تنآو مهتماعو نيملسملا ة#الو هلوسراو هلل لاق هنن ا لوسرئاب نا اولا

 ان اوم كل عضوو هدابعفهمااقنواماكحموهدال: ىفابثانكماق اورهالا اذدهلنا ل داقدقو

 ا هسلعولالو طرشلا اذه ىلعابلا مهوعدتواميلع تع ءاضس هه شك حذواو مهيفهمقتام فس

 رسخ |نمنيلسملا دمت نيبادغُ لارا نارذحاف كملعو مهلف ترجناو مهلو كا تادعناف : كانءباب

 لا لسن كمال اعنص نوخس< * ما نوماس مهوايندلا ةامللا ىف بعسل ضنيذلاالاسعا سانا

 لّؤسملا تنأو ضارغالاو ةلاسلابم هيف نومكحتبف كنم ىوقا هلا ناذ ةقيعذاا ةمعرلا ىلع كتاطلس

 دودهلاو|ظو هل ىفهللا بئان تنأف كيلعّوباسنلا علش عاشو كيلا هللا نسح ا دقا ذهاسف كلدن ع

 أ هدهمو دالبلا كا ىوسو كناطلسْك لع عسو هللا نا كنرغي الو ل الفلا ن ن مولذتلا صتاق هضراف

 تامل منع لثم لع كئاشب عم عاستالا كل :ناف دو دما ىدءتوروخلاو ةيفلا_خلا ىلع لدماها عم

 نموا دهان عفان ريم تق تقولا كلذ ف مدنلانافنيمدانل ان منكتالو'ل ذا دجاوكوانااكلار داسيا

 لرششلا هلك ءال_ءاورفكحااررهاظتلاو سماونلا عفروهام لقد نيلسملاومالمالا قع دوما

 ةّمذاا لهأ كءهنع هللا ىضر باطما نبرعنينمؤملاريمااهطرتُ ا ىتلا طورمشلا عفرو طال

 اماودددالو بهارة-ءموصالو هيلقالواربدالو ةستك اهاوحامالو مهي دم اوندحال مم

 ابسوماج اووي او مهو معطي لاس ثالث نيل ىلا نمدسح وجا دايت

 نم مهما ةىوؤذ اوعنعالواكرشاورهظرالو نآر قلا مهدالوا اولعبالو نامل انغ اوقكبالو

 الو سوال اودارا اذا مهسلاجتنم مهلاوسوتتب ناو نيلسمل اورقول ناو هودارا اذا مالسالا

 نيإسملا ءاعسابا ومس ال ورعش قرفالو نيلعنالو ةماثعالو ةوسنلق ىف مهسابل نم *ىف نيملسملابا وشن

 |مويتاوشلو ثقنالؤ حال نمأبثاو ذنبا ناواضرياودلقت لوا جر ساوبكر بالو مهاب و كالو

 مهانوعنيسملا اورول_عالو' نياسملا قي رط هف موتك م ابسشالوليلص او راض الو مهط انوا ىلع

 | ةرضحت نمئن ف ذدل رقلابمهسئان تصرف متاوبصار اوعفّربالو امخان ريضالا سوقانلاياوب رضبالو
 0 رة محاشبملا اورهظنإلو محاوصامماوما عماوعفربالو نيياعساوجر طالو نيم سملا
 نيلسملل لو دقو مهل هّمذالف هملعاول وطروشانمأ.ثاوفلاخناف نيلّملا ماهس هبلعت رام قيقرلا نم

 ٠ أةريفلا نمردمت ةلزالاءن ادا نبا ىسع سلجم انعمرضحت تناكوران# لاك ق لسا ىلعريدلاو ركذلا
 ١ تكفضذ لاق هللاهجرٌنادازنبا ىسع لعئاخ ةتيكسمابتلقراسع لاق ةدصصأو هم انتى

 ١ ىلا باتجحلا ا ل_ةعو تقولا هيطعب امر دق ىلع ةمهل الا ةيساس سل !ةدهصنل أو ةمش .دااةمسصولاب

 ا ةوعب ءوسلاباوتلا ططسو ىصاعملاراهظاو منلانار كب ككلم ءاودسا نم كلع هب هللا عنااا

 أ رادلاىلا لسدتو يملا لالا خول الا كلاعاب فق نأ ند ,و كنب امو لام_هاال قا نملاوما

 ا 3
 | هللا ىذ ىذر باطلنا نر ع لذاعلل مامالا باتحسح اذ هذقاقسنإوةدناسملا لحأ نم ولعيم مهن

 1 ريف او دثيناواوناك امثدح مهي زاومزلي ناو مهسؤر مداتماور غي ناوروهناوعيربالو هب رعلات



 مع ©.

 هقلالصءلا لوسو لس هنعمتا ىشر باطن ب قعلاعت» ةءاقل بارق ةمالع نعت (ةيصوال ظ

 ال اورثكاوةالصلا اًواماو + قالا اوعيضدة سانلاتيراذالاقف ةغاسلا طارششا نعوسو هيلع]
 اوامعتساو « لاومالأ بانر اي ل |1١ ولكساو فذقلا

 |١ +اهرطد-املاوا ميا هولا 17

 ا تاراسملاتلوطو + فحاصملات راحو دب طرسشملارثكت
 نع او« هللاربغيا اوداحو < ناتسلا لوقو هوبا ءاشقو اغلا ترانا رود

 ١ 9-2 يف ةعا ف !مانقاه دنعف ه بايذلا بواق ىلع نأضا ا دواج او لو + نيمالا نونو + نئاسا ل

 | هلا تلذرودنملا نينمؤملاريما ناكابؤرىف ةظعوجتوملل بحأتلا (ةسسصضو), نسح ثيدسح
 1 0 ”ًلذك ه.ئناف مونلا عجار م انوع صاعزف كا دكح هشاف مولا دواعمئاب ابوع سعه هدد افاسمان ١

 || هللا ناعح تناراملاق ابي ىنانم فتية ردقلا لاق نينمؤملارهم اب كبل تاق عسي لا لاق عسسراب

 كاذلوةيىندواعفمونلاتدواعم 6 0 اعلا ل 5 تدارلاف ٌكادف

 رغش وهو هءظودو هتمهذ ىدهلوش ىندواع م« ءيدلا

 هلزانمو لهآ هئمىرعو « هلأ دابدو ريصقتلا اذهب ىناك

 هلدانح هنلع ىدب ثد> ىلا 5 هدو لعل . نمموقلا س 7 راضو

 2 تيشحوا رغم نيكلاف مق ينرربغ ىلامو» ىلجارضحو قافو تناحدقوالا عسيراب يسحا امو

 ىلا ىذا ىح حرس اهججوخ ساتان: ىو جلا لع مراعات ؟لاقو نسعك حر ىلصو لد تغاذ

 رضةااوهوانأ تءقو هدسنجو هياون تم دهم لب حرلاب نها امايا ماقأذ 9 فعل ا لزنو ةقوكلا

 حرخ نأ ا باد عمنكو حر ىف لاق يطا نم ةمحسضب ينتج عساي لاستف بابل, هن ار

 رعش ةمدقلاب طئاخلا لع نتك دق ةتدجبوف أ امش تبللا ىف "”كناكىلا ىلا تعرب كرو جرخالف

 ا ةرمكل دو س مدع لوطو شعب نأ ىوومءرألا

 1 هّرد سعلاولد ماعد قسو هنذداذدل ىغت

 3 ه”رسدعل ان 6 ا ىت> مانالا فرصصتو

 .ةردمتل تعئاعو" ١" تكا كا تطاق كا

 ليضفلاو هقرعي هللا دنع ننركو فّرطس فقو + فقاوملا فر شايف * فراع ف ازتعاب (ةمصو)

 هاضراو د“ فقوم نم هفرشاامركب لاقو #3 لجان ءمودلامهدرتالع ألا قرطم لاقف ضايعنبإ

 | لوترو ىلكشا !١اجب كي وهو هني ىلع ضيقدةوءاعسلا ىلا هسأر لضفللا عفوو مهيفف ًاالول,ل>ال

 نبا نهرلا درع جشلا قي رط نما ور « هللا نضمءاسإللا ىلع (ةيسصو) توفعناو كنمءاناوساو

 فقوملاب تنكادحاوالجرالاافئاخ ترام لاكن اددالا ىلا نعىز ارم مثلا هب ب وك اين !نعذاشمالا

 كلام ءاعرإا د كي ديطسن | ذهاب تاق صرَملا كلا كال نو زالت افرطماناش تيأرف

 ْ (ةيضصو) انمحتو هدي هطبس) ىئقهدي طسف يلاف بونذل | ن نموهعلا مواد ههلَت لق م 0 ا

 8 هانا اهدلوانو اه ظفاف ةم-قل اهكن قةأٌ س١ ؛لئاس ىلإ ألسو هيلعهتنا لص ّتا لوسر لاق ةقدصلامةلوبل

 اا لقب مون دلارث افا لو دعت تح رفن لة يئذءاج عرعر تالف امالغتةزر نأ ثيل لذ ,

 فاما مد # لقو مالسلا كئرمي هلل أن اهّإل لوقو همف نع ”ىصاادفن بئذلا :1 اكلم هنن" صاف

 لإ اهت وم دعب ىانم ىف هروافطلا ةلركتسم تأ ار هارب راعلاو 1 ذااسااكبوض<رب (ةسصو]

 | ربك الا ”ينغلاءاجو ةنكملاتيه5تاههرام [ثانيهتلاقف اني مع ا أبدت تاتف |
 سلاجت تلاه لاذ ميوتاق ءاينش يح ايفل طتاهربفاذحب ةنيااهل عيبأن عل ايتامإلاك هيه تل
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 0 للا 3

 أ اههجوةيراشااواه هه تيراشلاواضرعشبةرلالا هتي لها نف هتاركع ترو هتانرك يشف توما ,ش هلع ولاد أ

 عرقلا نعمكليو مالسلاو ةالصلا هيلع توما كلم لوف ايهاي و ةخراصلاواهوصشل ةبكاس او

 يح هحور توبقالو تما ىتح هشناالو الد اهل تد رئالواثر ءكتمدح هنو

 لسو هيلعوتلا ىلص”ى كالاك ادحأ مكس قبال ىتحةدوعمةدوعم ةدوع مكيف تاو تر

 ىتح مهسوفن لءاوكيلو مهتسنع اولهذل همالكت وععسو هناكمنوربول هدعدس# سفن ىذلاوذ
 اهندلا مكي نيعلتال ىداوايؤ ىلهةايىداسني وهو شعنلا قوف هور تذرفر هش عن ىلع تملا لجساذا

 ألا لثم اررذحاق ىلع ةعيتل اوه: انهملافىريغل هبت ا عع رودس هلاملا تعج ىتيعلاك
 هتيصو لاق هنا هللا هجر ليسشلا نءايور#« دئاوذ لع ىو «دهاز نم ,(ةمصو) .ىلحام

 كستن كار زنك ثدراناو «امدلا ىف ”هلن ص ىلا ظنافاهرق ادع اندلاىلا ارظانتناتدؤانا

 مي حالا انناقتن أ امرطتتن أت درا ردو لو نول بج كيان دارت نمافك دخن

 لاه دل ول وتلعب وأ لواط نأ هلز و الذ اذككيلاح ناك نفذ «ءاللنا كلو دى

 نجا هللا مسي هلخاىلا مهدانب ميهاربا بتكو هنم حر ام ةتعتف هفوجف هل دبام هتسمهناكم

 ةلاقؤنالا يتلا ةلر ديالو ءريغ سالو هظصسم لال ىالاهقا رقت كءضواىناق دعأما محرلا

 ظ اهكرتفاشدلا ةرهز نمءاتسع ترص اسعد بلقرصبأ امد: علقتناو ىورو عبوزع قغحسا نم

 | هيىراون بوتو 5 هيلصابي دشي ةرسسكن م هنم دب الامآلا بتم ىقاصا ! لالخ ان ىرملف اه. مد تناحو

 | مدآنبابسح ملسو هبلعهلقا لصهتالوسرلاكو « مالسلاو هنثخاوهدعام ظلغا ه هتروع
 هيا ”للدع ع هفالاغا لبق هملاءىج هتعهلل |ىضرزب زعل ا دمع نبرعت ا ىورو 3 هبلص نمي تامل

 27 | ىنعلاقت مهارد ةثالث هسليف هيرتشبا بوث هتف الخ فهلا ءى من 1 امسساف مهردفالآ

 | ىلبنأ تش اذهل ثم« هنعهللا ىذرلا ذن ماذهنياىشاانر اظناق 5 قيقر ادهناف اذه نم نتخ

 ا | هلل اناث دنامأ #3 انئدلا هل فصر نأ هلاس دقو 5 هلخاىلالامسلا نبا بتكو د هتلادامعروما

 ا « باس اهلالخ» تاعبتاناهمارحو ء تايزرلاناهل الح يزم «تافااشالم ع« تاومثلاءاهفح

 ]| نمد .يلادبعنبرعرفعج وبا انما ابك «راصتسا ن مةراحاةراثك ( ةمصق) با.ةءاهمارحو

 * كبر ايعتسأ ع نمرجاو »م لصق نم ببختال نا رع نبااننارعنب ىسوم ىدانىلاعت هللا نا« هتاور

 ىلعل 20 ءارالك « ةماجدرطبح راحياذا هتح امس مالا ة الثصاا هملع ىس وماعتسقلا#
 ءادانف همك ىلع مااجلا لزن راحل هني هالفرت الا فتكلا ىلءحراذلا لزنو + هيا ريصصسم هك

 ماجاه ادانو » ” قزر نيو ب ل الف بخت الف + كل دصات ىف ا نارمع نبا اب عصف ن الب + حراما

 دقن نم عطقيل ديد مدي تنل ام غرس اذ ىلوتلاتك م قنا كير انآ ا نارتع نبأ

 دا ألعتالنارع نب ااي4لاسقف 0 اظفحوامهلع اهو خا حراجالةعطق

 رعش كيلا دهءامرةعج ىريل كتلااشلسر|

 عماس تن اذ لدتعت لتنأ اذا 3 مقاس عامسلا س دااعماسابإ .

 7 عناص ةهاعسقلا مويف تنأا #23 ارحاعرياتان ءانالا تنك اذا

 منيح اجسم م بعععسبجسي

 1 الوغشم مولا نكو + ضيورفملا لمعلا ن نءنومذملا قزرلام لغتشنالل اوقيلادعسلا نبا ناكو

 3 : رع "نبل ةمدك  يالو لوطن أ !سبحناف «لوفةلاواناو « ادغلوّسمهللع

 هه سس

 هعفنأل_اريخو تلعىبلا |. "٠
201 

 ئءابفوس قرروهىذاانا

 8 ٍ ىيدمعيال ىنابا ثد_هقولو هلطت يشعنمف هل ىعسا 4

 قود هز اننيعمنا دبال ديال [|'|| هغل. فرش غلاةزرتاو |

9 

 ت جناح تع فكخ 000 ا
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 ١ هتاد عامان الهناف هشسصعع هللا لضف نهأسش اويلطتنأ ىلع قزرلاع اطبتسا كللمحالو ||

 | هي ضرب ل نمو هعسوف هيخال'لدوههب ىضر نف لاس هاب وها زر ئئما لكل ناوالا هتعاطسالا 1

 هنن ال وسر لاق ”ةلصفمةب وبل (ةيصو) هل> | هيلطي كل ح رابلطيلقز ذرلا ناوي در وهف رايي !

 تعزتئاوءادعسلا سوفناسهتع تعزئدق ءانعو 00 ,رادايثدلا نأ لو هنلعهللا للص
 نا ةشاغلا ىهاسين ممغراامممهاتشاواسمنعموغرااهبسانل ا دعساوءانقئالا ىديأ نمد ركلاب
 لأ ىوه نم كلاهلاو اهنءضرعانمزئاسفلاواهلداستت نا ةرتادن اواهعاطا ناب وغم او ار دصتسا

 [| ىلاايندلا هظفاتهنأ ل بق نمهتوهشرخاو هب وف مّدقو سفن حصانو هي راس مف قئادبعل ف وطاهنف ||
 ||| نم صج الو ةنسح ىفدي زب نأ عيطة سسرالا ل ةمسها دم اربغ ةثحوم نطو ىف عبعبف رجالا |

 ”ول>عرلل ةمهالا ىف ةيوبث (ةمصو) اهمادعك فن الر انوااهوعت مودي ةنج ىلا مار مف رمشنب مع ةئيس

 نافاو دورتو بيرق لبحرلا نافاوهأتو دج مالا نافاورمُ مسو هلع هّللا ىلصهلنا لوسر لاق ||

 نيناسانلا ابين وفخلاالا اهعطشال ٍدوؤكة بقع مكءاروثا مكلاقثا اوففشو ذعدرفسلا 7

 : دهظض فيتقسفااههفرتصالو ةلظاا ف كلت انهض انام زو امانالعألا ضار داع رس طال ك

 اةةفرذللا اونلانهلعاو ضءو ناعالكلذلا ودعا ر كتملا نءنوهانلا ماضيو فوردملاءنو حالا
 || (ةمصو) متادلا ميعنلا ىلا اوضف#ءارمضا! ىل_ءاوربضاو سوفنلا هءلعاوهركاو حاصلا لمعلا ىلا |

 | ىدياامفدهزاو م هللا كح ؟ هللا دنعامفبغرا سو هيلع هنن! ىلص هللا لوسر لاف بمغرتو هد وبن

 ةماسقاا موو مأ وقانئيضل ةرخالاو ايث دلا ىفهنديو هيلق عب رياتدلا فدهازلان اوه سانلاكصع سانلل

 : نوا صر اوناك لاق نولصرا هللا ىنانليقفرانااىلا مب ع زف لالا لاثمأ كح تاتس مهل

 (ةمصو) هيلعاو واذ دا نم مئثمهل حالاذا اوناكر مهنكل لملل ان نم انهو نوذخ ابو نوموددو

 ونلاذادرادلا دخن ساد بأامو هلعدقل لس هقا لوسر لامة نس تافص ٍلءضرخت ةيوشأا

 قلخ هللا تاوالاءاقشانز رز< لوءاخحرفم) اهذرع نش 5 حرف لزنمال حرت لزنمو* اومساراداللا ٍْ

 ىول» : نمةرخ . الا باونوادسةرخ الا باول اتدا ىو لعف ىقعرادةرخ" الاو ىولتراداتدلا ||

 : ناحذلا ةعيرمسل اهناو ىزحملا ىلّسبو ىطعمل ذخ ايف« اضوعاست دا « ٠ او 7 نالتتنألا ةلكمشو

 |مادنار عق اركاشالز اهلك هيركل اهلج اعديذلاور عب هاو « اهماطفةرازإ * اهعاضرةوالد

 هجبوقعلو نيضرعتم هطضسلاونوكتف « !هياتتسا مككم هتلادارادقو * اهولصاوالو اهبارخ يضقدق أ |
 نات اهياراسوةئلعدتتا لمهنلا لور لاق الل نمهللا ىذريامبةبومت (ةمصو) نّدوسم

 | :اقيلا.ةرخالان هو # ءانفا اناث د دل! نماو:ةءاو + هناضرعىت اوعساو * هتاقرزح هتااوقتا 9

 فيضان دلا فن منا سانل اهيا« لزتإ ةرخالا ناكو « نكتب انتداب مكتاكمف « توما دعباملاواعاو

 ٍ اهتم لك اب «رمخاع 0 دلاناوالا + ةدود هذي راعلاو * لكت م ف.ذلا ناوتي راعدب فامو |

 ١ هصرادهمو « هسقنل رظناءرما هللا محرف «رداق نام مف مكك قداصدعوةرخ" الاو«رحافلاوزلا +

 "| وئاضأ (ةيصصو) هلع عطقنش * لد ادق . نأ لبق قام هيراع ىلع هلي حو نه هنسسر مادام ١

 ل » هلم تلمع دقةرخالاو ع 5 ةربدم تل رادقاسندلا نا لسو هسلعمتنا لد هللا لوسرلاق

 ىطعباش ناو لم هيف سبل باح موي فاونوكت نأ ك شوو باسح هبف سيل لع موي مكانثوالا أ ٌْ

 | ءانبان هاونوكمءانباةرخ اللوٍاَاامندلا نار ب<.نمالا ةرخ "الا ىطعيالو ضغبسو بحي نمايندلا |

 ىوهلإ عاساف لمالا لوطو ىوهلا عاما مكلع فوت اامرش كااندلاءانيا نماونوكنالوةرش الا ْ
 اند نمريش دح الامه دعب اموانن دا ىلا هكمبمه ف م 1 ولدي فرضي (

 سو هيلجهقا لصد! لوسر لاقل حرلا,ن ذوو توم اذ ةظءوع هب ول '(ةيصصو) ةرخآالو
 | ءاجو هلك أ دفندق ناسنالادجو اذا تارت سجن مويلك ىف باب مفي توملا كلموالا تي نمام | ١
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 | ةئيملكح ا ةموهف امندلا يح عداطب بلقلا لع معو صرخلاةب باقل برشي هلاق عمتشلا |
 | لو هيلع هلا لص هقلا لوسي لا قب وىج رباعدب وية مضو) ةنسح لك طاسح ا بدعو

 اهل ىهدفاهلام ايقالظ أ ةرخآ آو بلطف نة قحو نيت انف  لظالؤاوتا رشوأ سريري _خوهاما

 ىقنلاال الود ةئعراسن دلا نع عطقت الن هورح ””الللمسعي فيك اهنع ضرع افاهداغن فز أ انندو

 تاكد ةرعو ءانفلارادا سي وهو ءاقملار ادب قدص نمل بعل لكعتلا نا هن ةووهكاهذ
 مكسفنا" اواح لبو ه.لعْتت ا ىلص هلا لوس لاق 06 وموصوا) هتفلا. ىف سوهو هتعاطف

 5 أ اولعاو مكةَب_م معو مكسفنال مكس _درخ [ اواعج او ةفانخلا عانقاهو سل أو ةعاطااب

 باوفنس> وأ هوم دق ع حلاصالا كل انهو كنع ىغالو نورت اص هللا ىلاو نول-!رلملق نع :

 ةسيندءابند فْزاشز مكن ع دنالو مذلسأ م ىلع نوزاستو جسد قام ىلع نوم دقتانغام وو

 هّرقَتس مك ها لك قالو باترالا عفترا او عانقلا فثكدق نأكحف ةيلعتانح بنا صنع

 دوو هلا لا لوبرلاو عاش اوركلا ءرذملا دب عرس هياط ةيايتماوءااوتم كقارعو :

 ةكسشو لاوزلا عب رسراد ىلا ن كرف ةعدخلاهنوهتساو هدم هالاهند غو هل .ءااهتعدش نماونوكنال ا

 مور مراسل تلاع .رصوأ بك ارةخاناك الا ىضمام سنس ىف هذدركأ مكايندنمىيلهنالاقتالا
 .ٍ 2 . الان نمهءلانوريصتامو نك لن اك اندلاع نيديت يس اننا تاركا 0

 ىلعئرمالكنأ اولعاو ”هاحرلا برقادازلا اوٌدءأو :هلقنلا فوزال ةهالا اوذخفخ لري نءاك

 || لوسر لاك (لجالاناسنو للءالا طاسن اعد فدي وينةمصو)« مدان فلخ ام ىلعو مداق مّدقام
 دعو لل ايامسم اعلاو لحال لوا مدعم نمالا طيس د سائلا اهمأ سو هءاع هلنا ىلص هلل

 ةحارةعانةلإو ئَغسأس ءااورتف عمطلا نا سانلا اه مدان لمعلا ن م هناف اع ستبمو ماع ىةدحاامع

 اذه ىدربٍبادهابهذه كاند نم ىضمام ىنرسسام هللاو ن دعم ان دلاو زنك لمعلاو ةدامع هلْ ءلاو

 لهم ىف متن اًرردابف سيرقلاورو كمشو داسفن ىلا لكو"» املا ءاملا نم ىضمامب همدشأ اهنم قبامو

 لاك »ه (فيرعتودب :قددبحو)# عدلا ةغبالو ماظكلانذشؤي نأ لبق و سلسال اود سافنالا

 نوبغريالف لوالا قيطلا امأ + قايطأ هثالث ىلءاسين دل ىف بَ وكنت ملسوهيلع هللا ىل هنا لو سر
 ةروعرت سو ةعو> دسا دا نم مههاضراا ا ا ما نوع او رادو لاملا عجب يف

 نو.2ةىناثلا قيطلا امآو *نونز< <يمهالو مولع فوخال نيذل!كئلواف ةز وا امام هانعو

 نوساويو مهن اوخ ا هبةنوربو مهماحوأ هب نولي هوجو نسح أى هؤرصو دس ببطن م لاما عجب ْ

 ريغىف هعضي نو هل-رغن م امهرد بسكي نأ ن نم هيلع لهسأ فصرلا ىلعمهدحأ ضعلو مه أزف ١

 قعناو اودع اوثوونا نيذلا كتفواف هنوم ني- ىلا هلانزاخ نوك نأو هقح نمهع:عناو ههدو ['

 نا ف ووأ ضرتفاامم هعنمو مرحو لام لاما بنون تلاد نيطاازبأ آو د“ اخ

 ايندلا تكلم ىذا كئاوث اراك اوال هوكسم أ ةوكسمأ ناو ارادئواف ارسسا هودفنأ هوقفنأ |

 « (لذ بش امونيقبلا ءافعض نمريذلا فديو ةمصو) *« مهبول درانلا ممدرواىتح مم.ولق هنأ

 ىلع مهدم 2 نأو هللا ططيس سانلا ىضرتنأ نيقلأ فعضن منا سو هيلعانبإ لس هنا لور لإخا ْ

 ش هللاناورث هده اركهدربالو صدرح صرح هزت هللا زر نإ هلفا كيو ملام ىلع مي ةذتنأو هنياقزر
 عدت كنا طضسلاوكشلا فني طاود مهلا لعجو نيقبلاو ىتذرلا ف حرفلاو حورل لع هعتوأ ,كواس أ

 هدنع ىضرملاِه اونا فذ الخ لا :لا لز الا هنن ىلا | رقت |

 لوسرلاك» (ة. .ث م ةئنس قالخأأ ىلع ضردتدي ون ةمصو) + هيلع طوضسملا باقعاهبف يطاق الو
 دقوالا هناا ع نينمكب تشيةونالو مك ها هيرك ددقوالاراثلا ن ممدعاسو * سل هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا |

 | بالا فه لمكتسي حدس توه نامنا ىورف ثان سدسقل ورش هلع مكن ْ

 تك . 1.
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 م
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 كلج رق سفن ما ىدعو كل لو هناوهش او دك ءواقدص لاقو اص مق قه : ًاواريخ مد !ءسهأ

 اهواظنفا علهأريغ ةمكحلا اًواطمتال سانا اهأ ملسو ه.لعدنتا ىلصهلنالوسر لاك (ناسو ةيصو)
 مكلع طبصفسانلا اوءارتالو مكلكف لطسفاملاظ اوبقاعتالو م-ةولظتنا هله اهوعنمالف ||

 : صو هوعتاف هدر نابتسا هأعهثالث“ اينما دا نينا اة منخل لقرةدؤجوملا اوعنمتالو

 فرق ني زهأب مكسب الإ س انك ايأ هللاىلا هودرف ةمكماع فاتخا سعأ و هويندحاق هس نابتسا

 هللالوسرلاف (هي وبن ةصو) قلللا حوت مدلأ اه _هلثع ءهللأ ناب طابا لانه

 ايهو.كترانيدملا فة ش نماما ثالث ىدحاع نمةماسعلامزيننابلا يوي اخر

 يكل تضر ءاذاونيةبلاءاهواجأف ةيشوكل تحالا ذااه واعأ ةمجل ةيضغو أ اهورث ةذلل ةوهشوأ
 هل نم ةمانقإلا ماوي انس داش اس ب ني تمل! تءاذاو ددزلااهوعقاف ةووش

 هللا ىلع ءرجأف ملص واةعنف "ل_>وز.ءهلوق ىلا رت ل5 ساينلاا ع نءنوفاعلا موش م ةراق هللا ىلءرحأ

 مول لك قوت مدآنيااب ىلاعت هنا ىلوةي لسو هملع هللا ىلد هللا لوسر لاق (لفاغت :رك تان ةيم)

 ليلقبال ك.غطي ام باطتو ككدفكياعف تنأح رذتتنأو لرع نم مول لكص نو نزحت تنآو كةزرب ظ

 قل لَوْسَر لاه (هدابعن ماهااف دس مل ادنالا لعام ردت ةمصو]) عشت ثكرألو عنقت

 نيدلا لاقف نور معءالو مرباعف وخال نيالا هلا امو ع نء هنا لوسراددل ل.ةدقو لسو هماع هنا ىلص

 اههلجاعي سانلا مها نيحادلا لجأب او ا رهاظ ىلا صانلاو طتنم-ايدلا نإ طاب ىلا ار

 ضراع اهاثان نم مهضراع انفوهكرتسسنأ | اواعامابتماو "تؤ مد هتنعأ اوسخ اما تماواامأ 8

 متو تن رخوابجتو د« اف مهدنءاندلا تقل هوعضوالا عدا اهتعفر نم مهعداخالو هوذفرالا ْ

 نورتشيف اهنوعسو مهترخ اهب نوش فا منوم دي لب موي اق مهوو دص ف تنامو !مورمعباش
 افودعالو نوجربام نودانامأ نورا ثتالثملا مهب تلح دق يرص اهلهأ ىلا اورطنو مهل ىدامامج

 ةيقيو نيضام ىفلخ نانا لسو هيلعمقلا ىلصهلتا لوسر لاف (ةيوبناضرأ ةيصو) < كورذحيام نود
 الا اواك ام“ نكس اهنعاوعز أ ةوطس مظعأو ةطسم تي اوناك نيم 232+ ْ

 نأ لبق غل ءاكمد ار مكسفنأ اول>رأف ةيدق ل دي مم ل قالو ةريشع ةوق مهن نغت ملفاهباوفاك امّوُدوُأ

 ميول سوبر « لقا اف دقو مدنلا ىغيالودادعتسالا نع ملِمَءدقوةأغ ىلعاوذخؤت

 قوما فك _'ةنةعو ليمكرباعوأ بير 1 ذل فنك سو هلع هللا اص هللا كونترول

 نسوا ما ودعم نمدخو حاب_هلاءاهث د الف تيسمأ اذاوءاسملاب اهثثد الف تدصأ اذاو

 هبوب ةصو) | دغك عسا ام ىر ذئال كنا كت انول كي اسمح نمو كل بل كَءارف 5نمو كد رول كب امسش

ؤنالو ىركحرترخا نا مكتانشيالل سو ةلعهقا ىلضهللا لوسر لاق (ةعفان
 َ ءاودأ اورث

 اهلاودعموا ويسإب<© نأ لمقم 1 ا اعا اواعخ الو ركب ر ةعالع

 ت>اونءلاؤسو قحيناضتقاو ل دع فةو مهاب اناوعزتنأ لبق ل .-رئاو دور ثواوبذعنن ألذ

 ( جذع ضرعبو هيلع ل قي نأ بش امبذي ريخب ون ةئصو) هراذنالا ىف م 33:نمراذعالا ىف غلب داو

 | اوضرعأو مكمرخ حالمص نم هواك ام ىلع اولبقأ سانلا اه أايلسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاك

 أ هتيصوع هطضسل ض رعتلا همهعتي تن دغاحواوج اوامعدبتالو مك انديه نم مكن :يضامع

 اينولا نيو هسه ادب نم هنا هتعاطبهملا ِبَر رمل ىلآ م كيش هاوذرصاو مترفغم ساق ايم كلغش ولع او

 ابنا | ن نم هيبصنهملا ل_صوةرخ" الا نموبصن دب مودرن لردالورخ ال[نم هيصن هياف

 هللا لطي لور لاق (كوضفل ا نم رتب نأ ىتشامفةيوةيصو) دئربام ةرخ "الا نم كردأو

 ةءاا نع جراوملا: ٌيط_ وة اسقلاب بلقل ا سب عطملا لوضخَناذ مالا لوكا لو هلع

 ٍآ راعشتساوثلائاو هلفغلادلووو ىوهلار دس هتاقر انالا لوضفو كأباو ةظعوملا جامس نع ممهلا" م



 ا مو

 بف هلل عذهو هلل ىطعأو هله ضغبأو هللاب>أن مهن اهللا» الو : ىل_عريصلاو هللاع اًصقي ىكرلاو هننأ

 اةظام ااناهدا ةيعمنوعبسو عضب نامي الا لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هْنع تين دقو ناميالالمكتس ١

 ٌ ديد هايم مقا كوسرلاو هدب وبن ةمصو) هللاال اهلل ال لوقاهعذرأو قيزطلا نءركذللا

 عبر مكبر يسلا ناز هن ده نامز ق مكن سانلا اهيأاب عاو عقس وأى طاننل اعلالا شدعل ا ىقريخال

 دادقلا هلّلاعْت دوعوم لكبنانت ايو دن عب لكن ارقي ديدج لكن انفي فيك ياهتلاو لبللا م ,ًاردقو

 1 عطقكر ومالا مكءلعتسستلا اذإ اذاف عاطقناوءالبرادوسو هيلعهننا ىلصلاقف. هللال وسرابدندهلا امو
 هلع ع نمو هيل امداح هما الد نع ةقدعمد هاشو عفشم عفاش هنافنآر ةلايمكملعف رمل لثالا

 1 لدع#ب مك نمورحأ هن لعن ردو ق دص هن لأق ع نم لسسريخ ىلا لل د عضو أو ه رامالاىبا هقاس دل

 ا هعج لطان نمدلعلاو فل امءانغ -لقو فاسأ امع از ىرب همر لولحو هست حورخ دنءةلبعإل ناو

 ٍإ 11 ا محل )م ةرك دس ة يومن ةمصو) هعنم قدح نهرو

 : نيقدملا ع نمدعيالو هةثاونهراجو نءأي تح نيصؤملاةجر د لاش إلو هنا سلو هدب نم سانلا سب بح

 : لصوولا فيد موب تالا فاش مل سانلا ابي سأيل اهنامم اردح هر سأيالام عدب

 رش قفانملا ةنو هلع ن مريخ نمؤملا هنا مكلاحا فئاعص تب وطدقول مكلاعأ بقاوءىوفرعتاماو

 || هتناتملا عطقنا نم لسو هلع هللا لصهلنال وسر لاق ( هللا ىلا نية ءلل ىرمشب اهيذ ةيصو) + هل_-عنم

 ْ احرامم هلدعبأ ناك هنا ةمصعع ا سعأ لواح نمو اهيلا هقتا هاكو امن دما ىلا عطقن نمو اهنفةنوم لكمافك

 !| طذس سانلا ىذرأ نمو اما ذ مهتم هدماح داع هنا ىصاعج سان دمام بلطن مو امم برخأو

 ءافك هللا نيدو هن امف ئسسحأن مو مه رش هللا ه اذكس انلا ططسا هللا ىذرأ : نمو مهبل ا هللا هلكو هللا

 هاستد صأ هللا 0 الع نمو هتبالعمتا لامي م لس نو سانلا نيبو هنن امهللا

 !ٍ نارسق تكسوأ خفف ملكت اء سها هذا م -ر سو هيلع للا ىلصهلنا لوسو لاق (ةيريخ ةيوبت ةمصو)

 ب نءاممنرأ فورعع ارمأوأهتاز ذل هيلع هظكدبعلا مالكناوالأ ثاسااللء ءمش كلمن اسللا

 اك سانلا بكي لهو لاق هب ماك امجذَخ اًونأ ؤنأ هللا لوسرابلبج نيذ اعملك اة نينموم نباح الصاوأ
 | ىوطنا ام سردلو هئاسل هب ىرجام طئفصلف ةمالسلا دارأ نك مهتنسلأ دن اصحالا رانلا ىف مهرخ انم ىلع
 || اويستالرلسو هيلع هللا ىلصهقنا لوسو لاك (اضيأ هب وبن ةيصو) هلم ًارمصةءاو هلع نسحأو هنانج هملع
 تلامتايندلا هللا نعلدبعلا لاق اذا رسشلا نموعنياهبوريدملا غاساهملع يمؤملا ةطم تمعنف ا دلا
 ةءاساوتتذاسن دلادس آف صنأ ام هنعهتنا ىضرةداسق لاه انه نمانلق هب رل اناصعا هلل |ن كانا

 (رعش)» ات دلا ىف مهضعب لوقي اذه سكعىفو اهغع نسما ناسجايدم#ت لواهف* يسال

 قيد ص با”قودع نعال هير تيم حلا بديلاستدلا ن نما اذا

 لوسرلاه (ةب ون ةمصو) « كلذمتلاٌعذدقوةرخ" الاه دصقب الت حلااستالاةايحلا ديرامغا اذه

 هل مدضرو مكمله هعسو قيضىف وترك ذنا مكناف تاذللا مداهركذاورثك أ 1 هيلعهللا ىلصهّلنا

 لا تان دمىلابلل او لام الا تاعطاقاءانملا نا َميَأف هي تدم كلا هضغ نط ىفءوعترك ذناو رأت
 لسيالولءا ىرديال قيدق مووو هملع سفن ل عهش ىصحأ ىضم دق مول نيمول نعب ءر ماّناو لاح هلا

 || لبتكام م 1١ سعاو دعينأ موسقم قزرلا نا ملسو هيلعهننا ىلصهقنا كوسر لاك (ةركذ شب ةدصوإ) هم د

 ٍ لاهي 0 ا اق هلردةام دح زو ايحت نادو يد 'رمعلاّن او بلطا | ىف +ولجأذ
 عسا ع ونمقلا فنا سانلا امي لمعلا اص نما ورغك اهةريسبك الو ةربخطصابهنم لمي ةزا5 ةاهتخ
 1 بيبلوكرك ذب ةيسصوأ ٠ ب , رقت عكا :رح لع لكلو ةنغا رادهزرلا قناو ةغلما داصتةالا يف ناو

 ةندنأمقلا دعب نيعزملا5َ ثلا لل رن دوتحألا تارامأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاو نابت كر

 اوكردأ اهلمأ اوناك امالفمهبر ل مهن ىي> تاوهْمأ !ىلآ اوهعجو تاج ثااىل_ءاوماوأ نيذلا

 هللا م>رف لقلا فب ذقو مدل ن نغيؤواوماام ىلع'ومدنو اولعام عءاوم دق اوعجر ماقام ىلاالو



 ا

 6419 ا

 ١ | مادام هلَتلف قفرلا قفرلا نأ الاسقف هدشرب ملاع هل سيل نم ”ىلضودا تلو هدضعتملاذن هل نسنل نم ظ

 ْ هفيس ٌككلع ءو هفوخ كله ذب نم احتال + نع تكسو تقدص لاف نيدلإ ىنعأ اظوف# لاما ضر دإ

 | ف بورا تن وبواقلا ارغوب هنا حاصبللاو اداو ةصغىلا ىدؤت ةدرقو ةحجم ىلع ىنأت ةج”ب ترف

 هلوضفولاءاو ناتجاح ككلعو كان ميقيام ىلع مالكلانمرصتقاو هلع مدت قطن نم ريخ هبل

 هللالوسربلاف (هي و ةيصو) ل .اعىأت ةعاربنمربخ كب كرز ”ىع مدنلاثروإ وو مدقلا <لز.هنافأ]

 كيلع لهسببونذل نم لاةأو رّدَلا كءلع لهس تاوئشلان مللاقإ اممصلاو لجأ سو هيلع هله ىلع ١

 ١" اع لغاشت"الو باسحلا كيلع "فخ هنو اع عنقاو هب هنقاعللا كرس كمامأ كلام مدقو توملا

 || اهقادهاج كنالو كنع ىوز ام قحالب تسلو كل مسقام كات اني سيل هنا كل نهض دقامب كلب رضرذ

 هللا ءلوسب لاك (اضيأهب وينلا اناصولا ع نمو) * هنع لاق اال لزنم ىف ل اوزال ارا عساو ا دفان عصي

 0 ءانعهنء كفر ال لغش ثالئباهنم طاسلا الا دبع باقات دلا بح نكسام لسد يعدل ص
 1 رخ الا كلاطق ناّيواطمو ناتبلاط ةرخ -الاوامدلاّن اوبس اهتنم لاثبال لمأو هانغلردال

 0 هقنعب تؤملاذ_ثأب تح رح ” الاهيلطتا5 دلا بلاطو هتزر لمكشس ىحانندلا

 لسقهيدبؤفن الاوهام هملع مدةءامل مدقو اهءاذع دفا ال ةيناق لعاهيعت م ودي ةمقابرامخ اند

 هيلع هلقا ىلص هنثا ل اوسر لاك ( اًضي أ اهتمو) هر تحاو هعم< وه قد دقو هتافناب دعس نا هلك نأ

 رغستاودالان معمشت نيذلا ناكو 3: بننوانزتغ لعاب قا تاكو تك ردع ىلع توملاّناكل-و

 انمأو ةظعاو لك انيس مهدعب نو دلخش انك مبا ادت لك داو يما اباوع نوءجاراتباا لءاقانع

 سلاجو ةمدعمريغىفهمستك !الام فن نأ ىوط سانلا بومع نع هسءولْغُس نيل ىوط ةحئ ا لك
 | هنريرس تباطو هّمةماح تاس>و هسفنتاذ نأ ى دوطةنكسملا وتلذلالدأ طلاخو ةمكّلاو هتفا!لهأ :

 مو ةةسااهتعسوو هل اوقن هلذفلا كل أو 4 نم لضفلا قفنأ نوط هرم ساشا أن نعلزعو

 ا زعلا عمّتا ىوقملا مصاعب سيق ديري سيقايهأوق (ملسو هيلعدقنا ىلص هظعاو نمو) ةعدبلا هوهتدست

 ةنح لكل ناو ابقرئث لك ىلعواهس>ئث لكل او ةرخآ اين دلا عمّناو اوم السا عمّناو الذ
 تنأو هعم ف دنو وهو كعم نف ديزي رق نم سقاندب ال انك لجأ لكان او اناَمع ةّئيَس لكلو اءاوث

 || هنعالا لأ الو هعمالا ثعمتالو كعمالار مثال م كاس امثل ناكّناو كرك أ اعركناكن اف تمم
 || كلعذودو هنمالا شوتسست لاش اف ناك اودبالا سن أ: لا اص ناكنا هنافاملاصالاءل_عئالت

 لبق هللا ىلا اووونسانلاابيأ ملسو هياء هللا ىلص هللا لو سر لاق (بو هيلع دلتا لم امو روز

 : ٍةقدصلا اورثكاو اودع مكب رنيب فم كش ىذلا اوللدو اولغثةنأ لة لاعالاءازلر داو اونو نأ

 أ توملل يراك أمكسك أ نأ سانلااه اافرصتتركتلا ساوبحازاويس شاطيء ٍ
 ةيانالاورورغلا راد: زعىاحصتأالّقعلا تامال ءنم ناوال ادا دعت_تاهلمم ا مكمرحأو ةركذ

 ميسم لمت نبل نيو زنا, ولت هأتلاو رولا ى سل دوزعااو وات رادع

 || ىلإ اوهتافةبامنمكل ناو مكملاعمىىلا اوهتافلاعممكل نا سانلا اهأ (ملسو هيلع هللا للا

 ىر ديال قب دق لجأ نيبو هبق عناصهقلاامىرديال ىضمدق لجأ نينيتفاخش نيب مؤمنا مكي مم

 ةايحلا 'نموريكلا لبق ةسشاان هو هترخ الهاند نمو هسفن نم هسفئل دمعل اذَح امل هيفابخ ه1

 «رانلاوأ ةنلاالارادايندلا دعبالو باعتسم نم توم ادعبامهدبب ده سفن ىدلاوو ترمى ل 5 8

 أ نيكيلا دبعنب ساكني دمعمقلا ديعوبأ هانئ دام (ناميالا لاصخ ىف ملسو هيلع هّللا ىل ههنع درواممو"

 هلاهس#و نيمستو ىدحا ةنسساف ةليدم نم ليلا تعي و هزالا دصسألا يع هللا مير كلا ةيعنبا

 هيلسمقا لما لوجدت: لانو مم سر هيلسدقا ىمدق لوو لا هسا ج:4

 ال ياكل اوه ةقلاىلا ضب وغتلاو عنا ىلع لكما س+ هض وكي -ناعالادبءلهكيالإاسو ْش
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 يقرع ءرو ةنماهئاضة قعرامالا ةجاسبلا تءفرام ساخنا كلذ دعبول هللا اا نم كلم
 ]| تءزون اذا ةحاحلاهيف سفنلاّناف هريثكن مأت خذلان ه«ليلقل ا 1غ الط تايورج مدا َ
 زر تا مهةلك ل ءربصي ل نم اذهىف سقنبفنحالا لاق” تءمقنااهنعتكساذاو تءدص
 ىف لا هدأ ”لءعسض ادحأت قاءامهللاو ىاوان هنمد أوهام هفاك هنع رد ظدع

 اأو هت دأب دالا فه ةحلدملا تيأرو ظمغلاو بضغلا ةلاحىن ىءتيهذاذاف ىلتبغب ىالتساالو

 هيلاريلا لاصبا ف ىدوج لذب و دقحو لغد نع ةماقا مدعو سفن بياطز ءهنعوفعأف حلا عجربام

 هبلط أ ال هنم هبلط أ ىلا سف: فواضرقا دح أت ضرقأىلا ردا امو هحاو-ءاضة ىف عراسأو

 | اهفاذه ةرمسمىلإ هترظنأ هىف هسفن ىلع قيضهن تاع ناو هنمهذخ هللا باح ىرأو ه.ءاجتاو أ
 ا. هنلعتردقا ذاهملاهلاصيابرومأ ءانأ هماطي ق- 4 لامعلا مكح برقالارادملا مكحو ىس#ي هانم

 ساحب ىف نامصلناو ك اس تنًاورخ< الا طتطس نأ ن يمصخلا د ىضرأ اذاذبالكاطانأرلءا ىب وأ
 ىلا لاقر تك اذاذ رفك !نانالل لوم . هنأف ناط. ثلا ططمسأو كالا ضر أف ناط# لاو كاملا كيلق

 اهذنغية دعىوقأ لدعلاو نصحأو ةنج ىوقأندلا نأ ءاو نيملاعلا بر هللا فاش ىناكنمءىر

 هيحاصو ههج لطرملا اكن ااهسالو هو اوه لتاسقي هناف نيصدلتا ن م هطاعس نم لاتقل كاسللا
 ترص #* ءى ” لكك نم نمأ اداء لكم منها اذلع 1 بت الفار فان الو كورا اذاو

 رج عطب اذاو سل دنالا دالي نم لإ وةنومرق ني امن أ اوىدلاو عمو ىتءلهاح نامز ىف ىرفسىف

 ىلق ىف تاعجو ىسفن ىف تركسج هذ م دعب ىلعىفنا دع ناكو اهد.دباعاومتنكو ىرت ردو

 اهنعهتكسخ اهلا رش عه هك اران اىذلا ناص! ا اهرصٌأ امد دعو دمدل اسهتدادحاوىذوأ الى

 هلاوذ ىرملا فىصواهضعب ةغسأب خرلا نانسر عروب كح وانعلاق تاصو نأ ىلاىدس ىتكثرو

 تءجر نأ ىلا كلذ ببس تفرعامو مسومام ارا ترف ناسا د مام لاو اؤاب

 دابر ةاموهو تننلا ناك, امتل اعملا ف ىزظت نم تاعدشتش هللا قيرط ىدعأ قيرطلا اذ_هىلا

 ىلا لرصس كمكح ىفلدعاو كلظ نع فكف مهل ىسفنىفناكىذلا مهسوفن ف نامالا ىرسسف

 وللا تكلمو د ْكداِح نكسو ٌكشع بسطمق 00 م ىلاكا كعيطيو

 بنيحو هذ هن ماك دسم 0 _ نم هسفن ىفكلَدو قهأو ءادعالا يرام تنمأو

 0 ير يع * (اناصولاو يك اروشنمنمو) * ضرغبةرود ف

 ريص هنري مم تلصو هنريس تنسحا ذا كم ةيصو ىف مهضعب لاكاو # لدمو غي لكن مأرب ءوه كلذداو

 بهذمى ةمذر 0 ”لخ لك اهمزلش هسفنب لجرلا أ ادسن 1 لدعلال و أَن او ادد هسعو

 اهدّوعب وردد اهنضصف اهلا دمعي ن أر ؤللا لأَن او الح" دعسو الجاع لل و

 هس دبنمموضعت لاقو * اهركذ حش واهرزو معمل ماذملا اهسليو مان قلاابحكيو هيا
 قاتلا كم3 كس صا مكن مكن ا مكل 1 كت ١ ومص نهانؤلا ةساس كردأاهسانف

 سانلا ط# هسفن نع ىذر ند 'لرمأ هساعْ ب رجأو نقلا تالا كالا نبش كلاهما

 رهظو» رد لصدام باد الاربخ مدهأ هذ نآك هن هنردم دهن موب ملظأأ هريغا ناك. سفن لا ند هيلع
 وزو قا ىلا عج سم نكيل طش مرض ل هيظع لكون نمو ناس ذيل هقازعت نمدريأك لع

 هتجرام هللا ه-_عنم ساشا مدرب ل نم ني رقل ضف ق دصلاو نيعم ىوقأق ولان قييداا ىلا

 يذل اع الف وفل همصن و قاخلل هللا هعضو هللا نا زيملدعلاَنِ هر دق ومهلن ا هيلس هن أطلس لاطتتسا لهو

 | ممالك ل اط نم + عرولاة ذو عم ايا |” ني:اذ ساملا نع نغتسا هناطاسف هضراعتفلو , هلا: ريم ف

 0ك يق داو كافرلازج قع كبد نيلطاسلا نطدب ىلع تانوو 5 مش ءارتسا لق نو من

ق ىقررصبأ ابلة هنلا لدوخ ردقلا نم عضي و درا علوا ناكل عر 0
 "لذ أايىللا

 رم قت تع 011011111111
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 3 : (رعش) تان ني نانح داو فدا عا نم مةيصو

 ببرقذنم ٌسعلا مط قاذىتذ * لدتالوام دقريخلا له ارينا لس 2 ٠

 0 و نيح هنن لج أنمالج ار د ثرلا نورد ج لطول دخاملالا لقاعن ون ةيضو

 (رعش) نموا اريم ايدل لاف بكر لا ف ناكو نونا لوم هب ري لمم قاف كب راس دعشف

 « , || اكان توملا سدلأ |اكتاوايالا تع
 اكالاسندلا عدأ| || انندلا بلاطإن الأ

 اكفكي لمملا لظر انندلا باطت 7 الا 5

 يوم كيلاةب>اناوخالا "ىأ ناوفصنب الات لق محلا ةقميف ميك ةمصو

 نناكتم ا شل :ةركاتدس وفا 1قرادص لا لد رنتك *« فرع ل مشو قنتب

 دنع سول اج نشا ل1 كازا مك ةسناؤملاالا ةعشملا ناطلس لب زير سلو ةط

 مزليو ىنعشتحياماريثكن اكو ةناعشمسو نيعستو نين انسي ليفت رع كا

 مهلكو حرم لاني مك ل اونأو ماسنب ركب ولأ اوب.طلعا مساقلاوب أ انعم تابو ىروض< بدالا

 ىف مهتطسايمىف هل كا لعأتدرأت نوكسلاو بدالا اومزلو طا بن الا ىئاج مارتسا موعزم دق
 هتاف موتطس امه نم ىسق: ىف ناك امىلا اد رط ت دج وذ انم الكم بش ىلع فقي نأ لزتملا بحاص ْ

 الصف كلع تضرع تاشنأف داّدعملا بدالا قرش ىفداشرالا ءانمع- ب ادكحب انغن اصن نم كءلع ْ
 ةعاجلا تم فل مهفف سبك هل تاقو هرج ف لجر تددخ متاكلاظةوف ما

 حاصفا) « ةينرد ةطسابم فلل مئأبانتي و ةشحولاو ضايقنالا نم مهم ناكأم متع لاز زواوطسافأ] 5

 هلل قالااسندلاز ءأاسشل+دىل طعام ىرمد.ل!نسحلا لاك لادبالا نمدعب نم لاو حالا بلاغب

 لحرو اهيلععبتافةلالضّنسلجر ةماسشاا موناخارص سائل اًدسأ لافو صرملا نم هلة هوهدخ

 ىلا فضأو كناعاب ار يلوا (ةمصو) هنضاعم ىكتتنأ ع ااعتشماراالا كلاس

 اهتسح نم ىرتال لمعلا ةدوصب تقشعتا ذاق نحول انسسح ديزتق معلا لمعلا ليز زهيروص نس

 ارهظالو عطقاضرأال ثدنملاَن اق قفرلاب ىلهعل نيف اهتقاط قوفس فال لم نأ ىلا كلذالا ذأ امج ر ١

 ا هنُكيساعفر طاق ناس اك. باذاو ملعىلال-نمني زى 21 ءىث فيضأأ ام لق دقو قف أ

 حج او ةم ومذملا ةفصا!ك[ئا مع لزأو كفن ملواةحالا لاق هلئالف كف ةفص دي كيس أم
 1 سلام كبس ناو كلذدل عراق هقطنا هللا نكلو هدصقي مث ناو كصعف ىف غلامدقق تمر هام ىلع

 تكد دقن كنامز نمل قناع فهي ف صدت الئ ارك دي نأ امرك ذا كر ذحبا ردو 5و ذك هند د دف

 ٍدمف كله رفغلّقف لافامق بذك ناو نيلسمللو كلو ىل هللار ع لقف لاق مف قدصا نراق لاح لك ىلع

 ٠.٠ ا ؟امر 0 ا لدا الولاع دع ىلع نتج

 تنمفشأ امان ضارعأ 1نمةزعل د صان ءادريغادب سما منه

 عزان هنادح رباح ةليدم حاصر ماظال كمل اوهو للملا ضعي دنءةءوعسم ةلك ىلتناك
 دحاو سا ىف سائلا او-ن مهنا تءفرف بوب نب ف سوي نيد حالص هللا ن نيدارصانلا كمل نبا

 ناكو كلم ىفحدقو» ا رى هتلك ىااهمنءناكلاهاك اهاضةفةجاحت را
 لعالا ىح هرمأ ىنذع نأر وعد يأ نيدلار دب ةعلقلا يف هبئاندب ىصوي هلق ىلع مزعو هنن طب هل + نم

 هنأورووك دملا اذهب ذ لولا فرعأىت + لاو قرط هنأشى عنلكالف هني دح يلصوف ا

 ةتلاو ناطابسولل او لولا ةمع كل أت اخاذ .هانهل تاتف لمنع كولمازواحتتال ىلا بوذا نش

 ريغ الوفع لجر بن ذموانب فيكسحو ير نمدص اوان و ىوذع موازاة ولانعلا فل عأام

 سبلج نم يخل كاز ىللاتو هنعاضعو هح سو لول ةعولاةف لل هيادوالخاو مدس
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 اواراع نوري ذو نوطةوال

 هيحاصناسأ ىلع ى هوانا ا اربق لعتمأرو |
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 ربق لعاوكماشيأ ترو ||

 | الف لاك بلاوي كنا لاه مزاحان ا كماعط أم هام نيردحأاىلوامل لل كالا دمع يماشههلاخ لاق ةللاق 5

3 ) * 

 لغسشا هاند ندا

 ل فغ ىف لزيلو

 ةتغب قأيتوملا
 هنا ىلع ىفت اوهدمشو هالعدقو اه دصأ نماهن اناكو *ىل.-سل ا نئثا مأربق ىلع ان وّتكم تءأرو

 ىشو لالا ةروص نعربذ ممضعبل هملعان اسأ انباصجأ نم صضش بتكةاريثك الام

 اوفواذاروصقلا لهأ ىرأ
 ارقنو ةاه ابمالا اونأ
 اهارذ فل ضافتلا نكي ناذ
 م-هوز ربأول مهدأ ارمعل

 ىلاوملا نمد سعل ا اوذرعالو
 فوص نون سالم ان ديلا الو
 اذه مئاذه تامام اذا

 ريقلا بحاص ناسل ىلع ناسا ارا دعا وتكمربق ىلعناكو

 1 م
6 . 

 ّظ ل--ر هير هللا قدمإف

 اورتتاقنامىدحو تدا

 * امارحالاو تاس! :. اطيق »* مهفك |نيدسوم بارتلا تق

 اما.تةنوكح) ماو نمدال 35

 3 * (رعش) *
 ا ف تب

 1 لجالا هْعوأب نعى رمدق
 1 لا

 لقتنُس له ىلا لكن

 لمالا لوط هّرعغو

 لحالاه:ماند ىح

 ١ ه0 ليل اوودصوفلاو

 روفعلاب رباقملا كلت اون

 روبقلا ف ىتح ءا ارقفلا 0

 روعتلا ف اهتم لدسعلا ناف

 ريكفلا نم ىغلا اولعاما

 روك ذاانمثانالا اوذرءالو

 ربرخلا ىف منا ندبلاالو
 ريقفلا ىلع ىنغلا لضئاو

0 
 ترتعااةترظند_هلو 5 ترطناك ترظند- 5و

 ا

 ٠ تاصحا؟لوصحلا]بق « :ىدنس كسفنل ظنا

 *نيدلاب كتمترمضم كاذَّناَف *
 نوئلاوفاكلانيبووهامناق « هنيءازخ نماةزر هتلاقزرتساو

 0 000 ب سيح

 ىضرل ل اقف مزأ انأاب كلامام مخ اريل اس دقو ءافلخلا عضعملح 20 000

 سارح لاملا لهأسراسحاذا ' « امهاامنالامىلو 0
 سانلا كاعامم سأيلاىلامو + ' كلم[ تحصأ ىذلاب ىضرلاىلام

 امميسل سس سل سلس

 * (رعش] +

 يججاا كما ةركينم هب هاا ةمصو « امهَسبتشأ ى ىد امثل رامجتم اساذا لاق امهمأست

 5 ,(رعش) 101 3 -ىأب 'رقن ىردتأمواذلغ .٠

 10 ءراتمعالا ,مانالا نه اهو 9

 ةدبلي باب هك ىردنت ال كناف

 "|| هدعن هي نمو دما نولوش |[ 3

 دوزتف اهفررعم عرم تءطتسا اكن

 *. *إإ دغىف هللا ثدحنامالو توت
 دعي ةحمالا برت نمنمءارذ

 هيصو ,



 04و ب

 مكتقرعم عماسهلابقا مكنرغيالفتوعايحو مرياباشوريقفاهينغو لد ذاهب زعو ل لقاعؤاَمب

 اه راصشأ اوسرغو اهرامأ امش وابني ادما اوني نيذلا اهناكسنيأ ا مبرتغا ٌنمرورغملاف اهراددا ةعرسبد

 هتلاواو اكحرملا اش لونك رف مهطا شبا ورتغافمهتدصن مهترغةرعس اما. اف اوماكأو |
 لا هعج ىلعني دوس هيلع عنلاةرثك ىل-علاومالاننيطوبغمات دلاىؤ

 نيب ةدوذنم شرذو 524*ةرسأ ا ىلءابن دلاىفا وناكم هل اصوأ اوم عماظعب نا ديدلا ومعهد اسجأب لسرلاو

 هركسعل 20 نامهدانفتر رما ذاف نو دضعب ناريجو نومركب لهأو نومدنع مدخ
 2 ا ةكنم قيام م هرتثلأساو ءانغنم قيام مههنغلأساو مهلزاتم براَقت ىلارظناو

 هققرلا دوالا نعمسهلًا ساو نورظناسهبا واك ىتاانيعالا نعو نوماك اهباوفاك ىِتاا نسلالا

 ترفغو ٌنامعللا تلك او ناولالا ت<نا ديدلاا هب عصام ةعاشااداسحالاو ةن_طادهوحولاو
 نيأو م,باونو مهباح نبأ ًاوءالشالا تق زمو ءاشح الات نانو راقفلا ترمسكو نساحلا ت<ومو>ولا

 مهل اوسرعالو '”اكمكلا :هاوءضوالواشارف 0 اوشرفامهلناو مونونكمو مهعججو مه طيبعو مهم دخ

 مهماعراجنلاو لالا س ل [تاولةلاو تاولللا لزانمىف اول ارارقدعللا نم مهول الو ارش
 اودصا هبغانو معان نم مك ةبحالا اوقرافو لمعلا نيبو لمح دق« اكلت ةمهل دمى مه سلا ءإوس

 تانحولا لع تاو دحلات تااسدقو ةقزمس مهلاصوأو ةب هس ”انمهقانعأ نم مهدابجأو ةبلان مههوجوو

 اوثلب 0 مه ءاضعأ تقرفف مهداسسجأ ىف ضرالاٍب او دتيدواديدصوامدهاوذالاّت ةدلماو

 تايوزت دق قئ املا ىلا ةعسلا دعباوراصو قادما اوقراف دقاهمر ماتعلا تداع ىتحاري بالا هللاو
 ضل هربق ىنكل عسوملا هللاو مهنق مهنا رو مهرايدةثرولا تعز وو مهو اش [ق رطل ىف تدد رتو مهواسسن

 نيأ كل قتوأ بن كنالهتلهاد دلان : رة كدا دخلا ليات اكول معنلملاهيشرضانلا
 'لروذج نيأو ل بيطنيآوكياسث قاقرنيأو اهل ةرمضالا كتر نيو درطملا كره واصفلا كراد

 اكرع مشري وهؤ الخد «سفن نع عف ديا ىهالا هب لزندق هد .ارامآكنانسو ككنضل توك نو
 ءايسءاضقلاور دل بلاعءاجوءامسلا نم الاء دارو توما تارام ل ءاشطع ظادو

 تملا ن ننكر. اءوإ امو داولاو خالاو دا اول !ضمخ- ءان تايه هشم عذتالاملج“ الارحالا ند

 كيدْخ ىأب ىرعد تداىزألا نوح ىلع تنك تدك ى رعت تل هنعاعج اروربتلا ىف هملك اب اماحو
 إلي ىذلامىرعش تبا قوملا لف ترص تاك هلارواجم ا الوا تاس نع ىأو ىلبلاىدست

 . امظن لع مث ىفر هلاسسر نء هب جدت ًايامواسدلان 1 دنع توملا كلم هي

 ملا وتلا ف تاذنلابرتعا 6 |١ ١ ىمابلتتو ىدب انعرمست
 مزال كِل ىدرلاو مون كلملو لغو وهسرورغم اء كراج ف :

 املا يشسعتاندلا ف كاذك || || هيغهركتفوس أ ثلمعتو |“ ٠

 * (رعش) « كلذ ىنانمظن نمو هع ىلاعت هللا: ىذر تام مث ةعجالا كل ذ دعد قدا فرصنا مث

 لجالاءاجورمعلا ىذهو لم الا بتاشو 0

 اول_-رم_ملاانرصاذاف || | رظتنمامل توملا ر 0

 6 لةتنممهدعب ىناإأ || اورد له كى 00

 3 للقتلا لامع لفاغأ |ارط ىنفلووللا نوئف ىف“ 0.

 00 1 0 ا ع اضيأ عملا ده ىفانلو

 0 امام ناك نس نأ كلاذناكف « امارزالا اًنمارا ال كعك

 0 ها .# اورترورقاا ىلع نيةقاوأب

 ا ًّح كم ١8



 4 ١

 | آدمعن امتنا لامو كمدخ نم'وعتاو نمدخ نم ىدخ|بندابل وزع هللا لودي -ىنب روازتملاو 1

 هلال وسر لاهو مورحل ىلا رفيال مانأ ةس هملع ىنيو ةشيعملا ف هبل تعسوو هعسجل تيلصأ :

 ةعش هيلعرشنيف ةماهتلا مول ود اللنا سور ىلع 0

 |نوظتاحلا تنك ل تلطاا يش اذه نم ءركح:أهلوش مصل قم لثم لعن لك الد«نيعستو |

 | موملا كاع لظال هناف ةتسح ىدنء كل نا ىلإ لوقف براياللوقفرذ#تافألوتي:برأاللوةبف |

 .[|| لوقف كنزتورضح ا لوقمف ةوسروهدبعاد# نأ دهشأو شاالادلاال نأدهشأاب يف ةقاطب جرخف ا

 | ىف ةقاطبلاو ةفك ىف تالصسلا عضوبف لاك مطتال كنالوق.ف تالوهسلا هذه عم ةقاطبلاهذهام براد |أ]
 اسو هلع ' ىلصهتنالوسر لاقو ؟ تروا ملتح راو فراس يح تزال لطم ٍ

 ' مهل هللا لوةءف هلل شلخلا مللاصلا لمسعلاب دمعلل عب نو دهشي ودهللا ىديزبب كن الملا ىف قعيووة و

 م ىنعل هلعف ىريغ ه.دارأو لمعلا اذهب ىن دريل هنا هيلق ىفام ىلع بقرلاانأ أو ىدمع لع ىلع ةلظفملا م :

 لكو مؤنس ينل اعلا ىلا لاي ةماقلا مويناكسح ذهن هيلعهتلا لهل الوسر لاكد

 هللا وششلاملا اريثكل جرو هللال دس ىف لتقل رونار ولا عجب لجر هب ىدي نم لواف ةم ةشاحةمأ | ا

 موتآأ تنكح لاق تلعامت تاعاذاق لاق بران ىل لاق ىلوسر ىلع هتلزت 0 نلعأرلأ ىراقل ا

 هللا لوقو تبذكة كمال اهلل وقتو تيزكح هلهللال اوف راهتلا فار ط او لل_.الا ءانآ هن 1

 | ى> كيلع عسوأ 0[هلهللا لوةمقل املا بحاصب كودو كل ذل_.ةدقف ٌىراقن الذ لاة.1تآرقامنا
 قدصتاو م-رلا لص تنكس لاق كنت 1145 تلع ا ذاق لاك برا ىلإ لاق دح ىلا حاتمت كعدأ ]ل
 لسقف داوج نالف لا عينا تدرأ لب ؛هلهتت !لوقيو تب ذك هل كمال لوقتو تيذك هلدتتا لو

 ٠ [ل تتاقف كاس ف داهللا, تم[ لوقف تلتقاذ يفهتلالوقيف هال سس فلق ىذا اءقْؤيو كلذ
 نالف لاقي ناتدزأل» هلهللا لوةءرو تيذك هل ةحجتاللالوةتوتب ذكهلهنلالوة فتق ةقكنكَ

 0 ربه أنأان لاق م هرارد نأتي لص|بو عاق لسد لور برش الذ ليدخل ا

 ةماعىشفي كي دحلا ادم ثد> اذاةرب ردوباناكنف ةماسقلا مويراسنلا مهب رعستن ملواةهيالثأا

 « (رعش) «ادحأ هيرةدابعب ل رسشي الوان اصالع لمعملف هيرءاقلاوجري تاك خ ىلاعتهللا لوق ولو ا
 ل ب بسك |

 لاقيلار هجريدلا تلعفو لاشملا لل ريم اقتنع ١

 لال اهلعرحح !ض١لطت [|[ | الئاس ,امول تعاواذاوأ|

 ارئاكحص امل كقأ !ذاوأ|

 ىمم سانلاو تلصاداو

 ءاهرشنا قولخ ىفانأو ْ

 اءرود عضو بهعرىل-

 مكنع نو درطاو ىنورءثاف

 1 لاقل «لعركصألاب اطا

 0 ا

 0 ا [

 لاتال تايم ايلاب||
 لاقث ىرازوأو: ىلاحأ .تا
 ةبون ىلاعتهللا 11 لالال هل قدصلا ضصلاخ

 د آوَعَر +اتاوقرصلا ال5 ل ل ا ما ا ْ
 "ألا اهنك رتوابنع ترخأتا هاو تع ةزانج نينمؤملا ريمأ ار هباصع أ ضعب كلاقفةزاشحا ةرع ةيحاتأ

 | 1 تقوس أ لاه ب تلق ةجالاب تعتاد قادت رب زعلا لامع نب رثعاب ىناخ نول ىناذان متل اقف ْ

 00 ,تلقلاصوالاءتعنصام قملأستالا لاق معللا تاك آو مدلا َتصدمو نا دبالا “تق قمو ناك الا
 | نيذشقلا ئم ناكرولاو نيقتكلا نم ُتيدضعل ,ونيدضعلا نم نيعارذإ او نيع ارذلا نمنيفكلا تءزن لاق |

 | اين لادالا لات ترعاكي نيمدتشلا نمنيقالا» نقال نمزيتيك راو نيكل [نمئيذغفلاو /

 اهزاع»
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 هووصضصأم امههومر تاق قاذنا ن نسحوءائنسلا الا هلصتال ئسةنل ه.ضترأ نيداذهن ا ىنزأ

 رطناا نمت اة سلة ١الع لمعت ناو قاضعب ىذرلا ع نم ىلا بحأ ىجشن ىلا بردت نإ كنا ىسوماب

 باوك دعو واغا امندل كدب دع الو كا لع طضءافابثدلا لهأ ىلا عرضت ال يدوم: كرومأ ىف

 تددعأ اون_حأواوبنتجكن يتب نينمؤملل لقواورشإا يسب الا نينموملل لق ىنومان عر

 نمو ىنذرعب ل ىريم عاجز نرش باق ىلعر طخالو تعمم ن ذآ الو تر نيعالام نيكساسدلا ىدانغلا

 ىوم اي ى من هب تلح ىري غ فام نمو ىطاع بجو سا دقق ىدبعي ل نمو ندعي ىتفرعن لا
 ىل_عكل ترغغ ىبتوجرو ىنتوعدأم كنا مدآ نبا ىنتفاضال نم فو كلاس: فدو ىفشتةلالث فن |

 نب اا. ىلا: أ الو كل ترف غتر هع نأ ع .ملاونعا وذ تغلب ول مدآ نان ٠ يلا الو ناححام

 ١ ديعاالاقاذاةرفقماهبار هبت "الآس ىرم قنا ماا نش رالا كازا ةب بت ولكنا مدار

 ىد.عىن دج هللا لو داس برهن نانا تي موتكسارق حلل

 ىدبعى دجم هللا لوي نيدلا ماوب كلام لافا ذاو ىدبع 1 أهللا لوي م-رلانجرتالافاذاو
 || لأسام ىدبعلو ىدبع ب و ىنس هذه ةتال ومي نيعمن كاناو دبعت لادا لاق اذاو ىدبع”ىلا ض ّوفو

 ||| لوتي نيلاضلا الو ملعب وضغملاريغ مويلعت معن يذلا طارص ممقتسملا طارصلا ان دها لاكباذاو
 ىرارسأ نمرس صالخالا تحدق هللا لوفي نيم لاق اذا لاسام ىدبعلو ىد بعل ءالؤد هللا
 || نكح ل هنعىعياتدلا ف ىدبعىع ركتذخأ اذا ىداسء نم تنمح نم سلق هتعدوتسسا
 ايدل نوبلطي لا جر نامزلارخآ ىف حر لسو هلع هنا ىلص هللا لوسر لاق خا الا ىددعء ارحل
 ٍلوَعي بادذلا بولق مبولقو للا نم ىل- أمه نللا ن م ناضا ا دواج سنانلل نو ايو نيدلاب

 لاف ناريح مهئم ملحلا عدت ةنلقم هنمكئلوأ لع نت هنال تفاح ىف نورت ىلع م نورتفي ىلأ هلا

 ََك اوةمقىلاعت هللا ىديزيب فقوف حميذي هناكم دا نيا ةءامقلام وبءاعلشو هلع هللا ىلههللا لودر

 ١ ناك امرك هتك تو نرجو هّتعج لو. .ف تعنص اذا ك ملء تمعن أو كدلوو كةيطعأ هل ىلا هلل,

 : هباذاف هبت ىنعجراف ناك امرثك أ هنكر تو هنرثو هتعجب براي لوقف تم دقام ىفرأ لوقف ىنعجراف

 وا ابق 00 سل

 1 مشابك زدتلمدلا قاما 3 ةدايزلا تشاو قالو كلا صرت نم ترصقو كامأ

 || كل ءىنالو دئاع كله ىلاتن ؟الف بي رقلا كلسأو بيبحلا كنع فرضناو ملاو لهالا كابسأو ||
 | مبعضاول نمت 0 اوو ور ولا وا اج

 كتدلت هظةحتبساو ٌىزدنهؤلك نمدنلارنكا هزاؤشل  بانمللا خرو ”ظرالارلسمتلا او

 س+ كلعأ ىنا ىمومان ةينلا ىف سو درفلا لم كَقلخ ىف لثموالعتل اهلا فوارون ةلظلا قللت

 مهمالف تدفن قتازخ نا لعتملامو ىّتع اطلرتت الفإ ىكلم لاز دقن ا ٍلعتملامنيذلا داعي دتالك

 لل ترفغد_ةىنا لعتملامو هم راخم عدتالو هتئف نماناالف تامدق لو دعنا لعتملاءوكقزرب

 كاك مد هيلع هللا ىلمهقلا لوسر لاه ىرحتسصم نمت الذ تن لدخ دن امو نين ذأ ثعتالف

 لدابع لكبران ىموم لاف هللاالاهلاال لق ىسوما.لاق هيلوعدأو يدرك ذأ أن ىلع برا ىسوم
 تاؤمدلا نازل ىسومايلاعتدب ىضخت أ. ديرأاهنا تنأ الاهل ال لاقت اال هلال لق اهنا ذه اوس || ْ

 .لؤقي هلاالا هلال نه تلام ةفك يف هللاالاهلاالو ةسفكىف عبس نيضزالاو نهراسعو عبسلا,

 لديالوا رمش هسناع تللضالا دحأ كدلع ىل_تيالهثا كي ضريام# دج ايوا يلعبها ىلص دمت هللا |
  قنيناناو كحاووم 4 ةسسادجس هادا داس

 2 د <

 .٠ ع - 3



55 

 |وهاهتفروصتارفعجو انيشهؤملاربمأ ج(ةبسصو) عيدنر اكيالو عشت لالةأل كيف طب انلاتو

 ٍ ظ نيرالا ف دال قبلها نعل ازكج تالا عمت |لوقن ا لناف 1 :

 || مذ دع رلا ىلا سري م دسملا نم سبحان ملغ ودنا حرف عمطلان هيلو قحلا نيب لودعامو |
 أر دع لع كتم ىذلا ةروصنملا كلاقف ةفاللاب هيلع لف لوسرلا مم لبقاو نكرلالتسسا منيتعكر ا

 لغش ىلا _مفذ ىسفن ةن ىلع ترسماقاالاواعاوصأ ح نيمرومالاب نك _العاْني:وملارممأاب ىتتما نا لاق

 0 ها تنأف لاف لغاش ١

 كفن تنح» مثحالس مهعماسارحو ديد حلا نماء اوب أور " الاو صال مانا مهب و كني هتلعشل ْ

 تالفو نالفالا سانلا نم كملع لخ ديالن ا تعأ راهعجولاومالاةبابج ىفكلانع تتعيو مهنه |

 نيذلارفنلا كآ ةراثف-لاملا اذه ةلوالادح ؟الوكعلا ف وهاملاوم راظملا لاصب انزرمأ ا
 || اولاق اهعمجتو لاومالا تكنو داو عج ال نأ ترمأو كسعر ىل_عمسمت رثأو كسفال ممصلختسا ١

 لح رذالوهوبحاامالا سان اراعب أ )ءنم كيلا ل ديالا اورد اف هنو الا هاف هللاناغاذه | .

 سا.لا مهمظعأ مهنعو كعك ذرشنت الف كل دمع هتلزنم طقعت ىت> هوباعؤ ل د_:عدونوخالا لماع
 اوقسبل لاومالااوابا دهاء كل اع مهعناص نم كو ناكو مهتودن ءملظ ىلا اولصبل , هوعناضو  دوباهو

 ممودنم ملط ىلااول_صءل كل تيعرنملا ومو ةردقملاوو ذ كلذ لعف مكتمعر لن ىلع كلاع كاذ ا

 هندبو كسب لمح لظةمءاج ناف لفاغتن أول اكرش مولا الؤهراصو اد اسفو غب هللا دالب تالّدماف

 لل ذءاناف مهملاصم فرط: الجر سانلا تفقوو كلذ نع تيب:دق ل دجو كيلا ةمضق عفردارأ ناو 1

 ذوليو هيلا فانخي موهلظملالازي ال كيل | «ةلظم عفربال نا ملاطملا بح اصاول اس ءربخ كل اطن غلبو ملغتملا

 نوكي احربمابرمض برضف كي دين بخ رمصو كلر هظ ح رخو دهج اذاف هعفدبو ثمغة سو اوكشي وهن أ
 فيكك حو لاقو ادي اكتر وصنملا مق لاقا ذه ىلع مالسالا» ءاقياف كس الفرات تنأو هريغلالاكُ ْ

 مها دف مينو ؤضريو مهنيدىف م-ملانوعزفيام العا سانلل ناني:موملاريمأاب لاق ىتسفنا لاتحا
 ىءاورهف مهيلا تعب دقلااقفدلو دش مهرواشو لو دريك تن اطب مهلعجكف ةنادلا لغأو ءالعلا م هو

 قئاذشوملالا مهاو مولظملارصنا وبا له سو كباب عفا نكلو كمَسب 9 ىلعم ها ناادوفاش لاذ

 ةالصلابن ذأ مث ةمالاحالص ىلءكنو دعاسيو كنو أي مهنا مهنعن ماضان ًاواهشوحو ىلع تاه دصلاو

 2 ءاهانورةبود ةباصو هدجب لف لجرلا بلط مثهسلجت ىلا داعو ىلصي ماتف“

 اوضرغاومكترخاحالصان ءهرةةلككحام ىلءاولبقا سانلا هيأ لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص ى 3

 هتصعع هطْغعمل ضرعتلا ىف هممعب ثري د- غحراو- اولمعتستالو كاست د أ نممك] نعضاس#ي

 نم هبيصنبأ دين مهلا + تءاطب هسبل ابرق اىلام ك.ههاوفرصأو هترفغم ساقلا مكلغش اواعجاو

 نم هبثسن هيلا لصوةرخ“ الا نم هسدصللا ادب نمو دي رباماسبخ# كرديالوةرخآ الا ٠ نو هيمن هتافاسثالا

 وقل عاعذ نم ةنويشس مد ديربامة وس“ الا نمر داوادلا |
 0 5 ٠ (رعش)+ راع لا

 ٌرةمحاردعر مصقدلا نم * اموك لاقي د.كاردتعااذا ا

 ظ رح لك ةهسوفعلا ناف « هنع فعاو كباستعن ع هئصف
 |كيلع قا قفنا لاهو ىترذكى يشاذاو ىئتز كي ىنتركذاذا مدآ, ياا ىلاعت هللا لوقي ةها ا ةمصو

 ا قئاخن ا نينمآدل عمبأالو نينوي ىد ع ىلع عجأال» ءاشنش ب تكتر رغد فرك اذا ىدع عمانأ ١

 ف موزطأ موملاىلالكن وباتلا ني ةرغ رخ الا فر ءابل اييدلا ف نما ناوةرخ الإ ف ع لادا
 | يضرالف ىفام كل ناولاباذعرانلا لهن وهال تنل لوي قاعد !يذا هعمان او ىف ى دمع ناي دنع نأ ىلع ْ

 ىنالريشتإل نا مدآ بلص قس ًوأذه نم نوه هام كتل أس دقف لاك ذ لاه هب ىدتغت تدك ىنَءنِم

 | هتلالوقيرانلا هتلجدأ امهنمادحإو عزان نغدا ازا ةمظعلاو شا درءايريكلا كرم ذلاالا تيأفأث |
 م

 ىءزأ رف



 هرب |

 شوب ةريبه نب ورعاب ل وق لاك تن لوقت ام لاه تعم-دقام ىبعشا لاق دقريمالا انهم لاسةفدمعس|
 لرصق ةعس نم كرف« ام هللا ىصعبال ظملغ ظذ ىلاعت هللا ةكحح الم نم كلمني لزغي نإ

 نم كلا دمع نب ديزي مدعي ناو كإملا دمع نب ديزي نم منلمصعي هللا ى ست نا ةريبه ني ورجال قيل ا

 ديزي ةعاط ىف لمعت أم محق أ ىلع كارلا هنن ار ظني نأ نم تالة رهيبه نبا ورعاب هنن 'تيصعو هنعطأناهقلا

 نعا يناكة مالا هذ هردص نعاسانتكردأدقاذ ريبش نور عابكنودةرفغملا بابو قلغف كلا ديعنبا
 0 د ىهناابملع مكلاسقإ ن مارابذاذشأ لقى موانئ دلا|أ
 نب ديزي لا فكه نع اط هللا عم ل آنا ةريبه نيورعاب ىدمعو فا واتم فات نط كنا فول

 هتربعب ماقو ةريبه نيدرع ف هيلا هيفا اكو هنا ىضاسعم ىلع إلا دبع ني دي زب عم كد ناو كلب ادع /'

 حر ىنعشلا ةزيئاح نصقناو نسما ةزث اسرثك ًافامهز' اوجوامهنذانامهيلا لسرأدغلا ن مناكاسف
 ئش :ىئذا اوف لعفيلف هقاش ىلع هتتارثوتن ا ميم حاطسا# نمسانلا اهم أ لا.ةندصسملا ىلا ىعشلأ ا

 ء ىلا تدتكو ٍنلق هنم هللا ناصقاف ةريمهنب هحو تدرأ ىنكلم هتلهذ اسش هنمنس 11 لعام هدب ٍ

 0 ةطلعاعشقم تنكو ةبك اطنا٠ نال باوح مو رلادالب ناطلس سوواكبك نيدللا ا

0 

 لسس همضكترا ام ىلا ىلامو لات عومدلاو ناك ت ينكح

 لوزب ئلطدملا نيدو ماشي مالت ”ىبنلا ند ىرادب را

 لاذ وقلانيدلاو نوزعد ك1هأو وادعي روزااالازأ مو ٍ

 لبق لول لا حاصنق قيفش مما اعم- هللا نيد زع اذ

 ليلد ةءاعام نه ١ ريش | [ةهناط4الاد ا امرداحو |[

 يفك لالا لكوو دخل || || طقاس تييلاولاملا تن تحل
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 نيني كداب رعأا دمعنب ل اخ ولاو كما دقن تان ماد ا ْ

 ىنع هعطق امش ىف اعطقا دتلولاو نيسنم وم اريم أن املس كلان اه لاقف هلاريمالا ءاج كل ادبع ا

 لام لو لاه لعفا ال لابد ىلع هدرتنا كتم ديرافهنعهقا كرز زغلا ددسن رعني_:ءؤماربمأ | ْ)

 توع داموامبتركا دولا اندحاىوخ اناللاق كلذ مو لاقرب زعلا دمع نب رعلعفامىفقملاّنال |

 تاو كسفءاوع ىلذنع ءهّمارثأرعناح تاعف هنع تدضرتؤ هتك ذولا ءاسازب زعلا دبعنب رعوامهل |

 نسح نماذهوادبأ ىنمهش ًأرال هللاوذ هللا ق- ىلعامهاوهارث 1 ديلولاو كلما دب عنب ناموس

 رع ىج ىلاو هكعتنكن املس نب درعسلاه ةظعوم ىف (ةمصو) ر ومالا الو تان افتلان كام |
 نينمؤوملاريمأ ذوح هللاد ب ابأايناسنا 4لاقتوديثرلا نوزاه جدقو ىرمعلا رعلا دمعي اهننا ||

 هن كا !ىهأ نافل كم اريخ ىتعهللا لازال لحرلل ىرمعلا لاق ىمملاهل نحل دقو جدن

 لاق هلارظنا إف نوراهاهبحاصت افصل ادن ارب ةورملا نم دمر لا نوراه لبقاف هتعبتف ماه حان أ

 مهلا تلعفد- ةنوراه لاه تببلا ىلا كفرطب مرا لاق ءافرالف ءافصا !قرالاق ىرعا,ك سل
 1 لجرلاابهيأ لعالاق هنقاالا مهبسصةعال و اخ لاف مهلشم سانلا ىف مكف لاق ميمي ن مولاقأ |
 نوراه كب لاق ن وكت فيكر اف مهاكممتع لست دحو تنأو هسفن ةصاخن ءلأب دما |

 لاق معالق ىلا اهلوق اىرخأو ىرمعلالاقفعومدللالب دنمالي دنم هثوطعي ل_عسو سلسو

 او ب كيلا راجت نمعف.كف هيلع ركع قيس هلام ىف عرمسل قجرلا نا هنو

 لجرالا ىعيجام ةنس لك جأنابحال ال وقيتاكدمش رانوراهنأى غلبف ىوغبلا لاف كي

 لوب سو هيلع هلا ىلص ها لوسرلاق ةيهلا ةظعوم ىةيوبن(ةيصو)هرك ام ىعمسي مث ,عداو ند |

 0 2 هيل د دز اجتيدرمد لدا نايداستلا

 1 اسمح

 ب .٠ م 1 4 1



 | هب ضتخش هنا هماع ضنامالا ٍلاعفأوهلاوق و هلاوحأ ىف ٍاسسو هملعهقا لص هللا لوسررب ءادتقالاب /

 نيدموبأ انيس ناكو هب وطنا قطنف هلاح هيلع مكح كلذلفاهبل اانجوُح ٌأىلاةيهلالا م :لاةدهاشماا

 هلوعدينأ هملابتك ف نونذلا ىذناوخا نم لتجر لّدعا ةساكع يس هشاجروذح ىلا عجرو

 |( ةعومظعوملا لورد عشبعيال باموميتتملا بودل - ىستال نبع عدرا اهتم ٌىَتلقاو هنا هركما# ْ

 ديزيوبألاققهلقاقلا تزاج دقو ةدحارلاو مونلا تم ىلا ديزي ىبال ل قدا لاقذ ناسن  هعداوو ادب لئم
 أ اذههلاخنهنونلا وذ لاذ لئاقل لبق ل را ىف حدي متملكل يللا ما نم لجرلا نونلا ىذ ال لق ْ

 1 حر مونت وعن وبك  ضءيرما مهضعب بتكم ءالعلا ناكو اننلاو- أ هغانتال مالك |
 ةشامهللا ًهقانيبو نام لصأن مودا دره أهل هللا نأ هترخا؟ اءرسح [نمو هن العهللأ

 ىتافام هنملردأ لو هبلطب ىرعع مايأ تلغشو ةببشلا وك شل ادودع عطقو ةدعا لعلا تدن [لاسعلا هيلا
 ماعلا هلا بتكفءادعسلا ةجردىلاهل.سوو هظد ىلع لءلدو هبح اصاروز معلا لجرلا هملا بتكفأ]

 | ساشنالَر , هللا كجسرب لاقت م كل !ددسع ىف هنن ناك امال هلع لانو م ا ماكس مالك ْ

 1 رحال لاو مث كلما دعبع ىمق لاه هسقز طرخس سأنلا ىضرأ نءال«اسف ىدرلا ةْياعمو اهتراىع ١

 | وهوا رهش همفاناكف تدسام هرم أف ىعشلاو نسا ىلا لسرأ ا بلاو قارعملا ةويبهنيرع مدقاكمل
 . مع تولت هل ىصع ىلع انكوتبرعأشلكشلع ل خادرممالا نا لاقف موتاذام_ملعادع يسلتاءنام ا

 اة اهتنأةلوت ' وع ريس هلو سا لق يقول ع الا يرق /
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 تسوس عسي سس متي

 كيو( ةص) سانلاقوشو ل ههسد لعدنادد فرط عضو هتيصعم نعاه 5 ىهنو تعاطى

 1 ليثكا ف لجرقزب كيذن ء هربغىب منو هلعفي نا سانلا نما دس ةيبطاخو [هلعم: نا انلزومع الام

 1 نر وب هللا معن ىلع قزبت ضيغاب تسعت لاهةق ىرصا ان ونلا ىذروذ<

 روض نءجطقن اف هسلجمر ضحي و هاستغي نم قالا نبا ناكو قاندلا نب ن لسا نأ نيب وهني عقو

 ٠ | كناطم_ثمصاخ ىناطسش نا تعطقت 000000 نسل |انأايهل لاقو حشلا ءاعدتساف كلذ لحال هساعت

 هتارفغتساوزيشلا ةيسولبقو نسملاوبركذنامني نست ل الوان قاما اك انةق لعند

 آه سن ا.ةارجم هلعلاّت ا ىن ًايلعاو « عنلا كنع ليزي, نأ كلنا وعدأ نأ ىلا سنونلاو ٌدهماأ تكف
 | نمو كهل نم سلخ ةبعت ءالبلا عوف نمو ءاقشلا كرك داس ف ءامذلاو مهل ارو ءاضدل لهأ

 [ىوكتلاز عت ءايح ىنأاب عم نكلف ءىعأ ىلع موتل اله نمأ دقق هسفن ىلع ىرفشلا نمأب م

 | لالخ نيبان او لاه نم هيكلربخ نا تيدا ىلا نعى 0 ىلا تتكمهض عب لآفو مال_لاو

 | هللاودع سلبا ىياجاو ةسان رلل ىلقو لوضفال ىنااورظنلل بع بح عيرأ نهم ىناكا تاعحوم

 ا
3 

 ظ ىنتقاالابلت يسضتو اين دللا همه ىانأتدنفو ىوقتلاةرخآ الادازربخ تم دءوءانملا ناعالا لاص+

 ا

 2 تمدعىنا عبرااسمتم نانضأو لهج أ هتان دجو اهتبلقانك ةفر عمو اذدلأ ةمك ىفهمهف نقو

 بكف كن. ,دو كا سفن كل داف ام مْكبر نم ّك- !عكر سك !ىذلاام لاعىلا لد بتكو سانلا نيبو

 | ىلع هم ترمصتقاواويه لهسعلا نع فعضلا تاعنح ىتكر داق باب_ثاادج هيلطىفهنلاآتنكإا
 | نبا هللا دمءوب ا هونمأت انكشو دهاسمت اه ادعو: انهت ناكل يدسلااىلا ا دش م همف ىقناك لبلقل | ظ

 ْ | امهلر دةام مون لك ناينكي امهعممول اودادملاو قرولا حريب ال ةمامالاو سي ردتلا ىف هنيان موشق '

 1 ناو ص نيكل عع ىلع لخر لح د(هيصو ) لعل دال مدقا دع ادع اريثع نإ هبعررفلا نم ا

 ا | لكنا هلع دقو ملكت 1م لاه لكم ناو هنا كالا درع لاقف بدآلاو ل ضفلا/ صو ناك ن ك1

ٍْ 

 ا أ رمسض نمو هبال لوس ةماسقلا ف سال ن ائنمؤملاومأ ايل جرلا لاق نوصاو - ىنوظءاو

 1 ضرس دع مضي (ةيسو] أدبأ تدعام بع يصنالا شمه املكلاه 3 ه راع ال هلئأو

 ْ انك ذافنا فنا فرع ًاايتكم ىلا تنك كلا دمع نبدي: رب نينم وملاريمأ ل اقف امهل اماه سلخ
 | ىنعشلل نرحل الاعفاج رانا 1 ىف ىاولا رهف هللا تعطأ هتهدعناو هللا تدصع هتعط أ ناف

0 
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 ٍ هتيحاصوأ مالسلاو المل هيلع فسوي لاهاك ل ةف ةيدصعم كلنع تقرصا ذاو نيبم ل ةمقدع هلا |
 ]| ايهللا كالا اذاو يحر روفغ رنا ير محرامالا ءواانةرامال سفنلاّنا ىسفت ُىربأ امو
 ءاضل بأ ار اون ًواعك ارو هي رغغتساف مالسلاوةالصلا هبلعدوادن 7ع هقارك ذالك

 1 مالسلاوةالدلا هملع طع لانا لذ مق هللا مكح -امودت لوهذامعن « نيئطانللاو هللا قل نم

 لقف ءوفءتبلطو هللا ترفغتسا اذاو ميك! اًزيزعلا رنة كناف مهلرفقت اوال دابع مناف م ممتن ا ا

 لمغالوان رانأطخ وأ انين ناانذخاؤتالانبر هرادتأو لو هثلع هللا لمد لوةءولاتاك ]|

 ل انجراوانارفغاوا مع فءاو هنانل ةقاطال امانلمحت الو ان, و ان مق نم نيذلا ىلع هتلج اك ارمدا انملع |
 آل لدف كل مع اذاع ردو رومالا بقاوع تفخاذاو نيرفاكتلا مولا ىلءان مدن ات انالوتمتنأ

 عماج كن!انبر باهولا تن كنا ةجر كن دان مانل بهوانت دهذادعب اًيولو غزتال ايو نولوةباك نأ ْ

 نبا لالب ىلع عس اونب دج لخ د ةظءوم ف (ةمصو) داعملا فال هللاَنا هنق بيرال مول يناثلا ظ

 ا «تالافا عانس ىرتتتمكه لت ادبعاي ل الب لاتذرلثلا هدنعو ةثدج ىف لالبو راح وق ةدربلا ||

 ر ,ومقلا لهأ كنا ريجج ىلعلاك ردقلاىفْل 0 هسةعىهلن رادلاركذ وهم بطأ ةنللا وبءطأ

 ل نكس عاوقرعاوحرخ خاولش د اسمن قر الراس ىرت الرس راو الا وقرا | ا

 مه ارت ىلعم_هالوأ سيحو لمحرلابم مف ىدوتو دازلاباو سما موقلا بع هنعدتلا ىضراضيأ همالك ا

 باقسو ايدأت براجتلاب كف اتعي شكل اور روذتلاو دعت نيكسلاا مدآ ن كااب نوبعاي دوعق مشو
 قانعالا ىف دئالق مادالا ت.هي و اهلانو لام ا: دلا تمهذ ةمصعملا نح ارجاز توملاركمديو ةظع مانالا

 هس ..اعملانورظتنتانورطتنتاذاخ رام عرسأ دقو مكقو ت ةعاسلاو سانلا نوقودتمكحنا| ١

 ىلا اثدلا نم رفسل اودورتف ةلاحم الا دازرفس لكتا شا : زيزعلا دبع رع مالك مو ىدقاكنإ

 دمالامكلءنلوطيألواورهرتو اوبغرتهباتعو هبارث نمهقنادعأ امنياع نك اونوكو ىوقتلاةر" الا |

 اامزاو هحاضن فت ىاجالوال اسمد_عت 7 نيو دل طسبامهلناوذ مكيواقودقتف | ا

 ةاصلاب قثو نم نيعرةناسغ اوارتغماسندلاءنأك ا ارو ؟ركقارانلا تاغ اذنمب تناك

 نم حرب هباصأ الا اذكى وا ديال ن ماما ةماسقلا مون لاوهالا نم نمآن حرفي امناو هللا باذعنم ْ
 موصلات تنعؤلر راي كتم دل جامع ثقي ال البل نإ يسأل هللادذو عن ىرخأ هيأ

 تملا نيب سدل هنا نولعتاما تةّمشتل ضرالاه.تددعوأو تاذا لابجلا هبت نءولو تردكتال

 || لحو زع هللا نا هنع هللا ىذر هظءاوم ىف هاءاصو نو امه د ىلا نؤرباص مكاو هلزغمراتلاو

 بان مكشي ءامتتقلاو مكعلل هيف هن لزني ادعم مكل ناىدس كروما نم انش عدي لواشيع مك اك ل

 تل رخل زالاو تاوعسلا اهض 0

 : و ا عت ا ا ديما :للارما لكيق زيثراولا مشكلا درت

 بامع .الاقراكو دايسالا عل دق دسومالو دهريغموعدت م ضرالا نم م عدص ف هلت تح

 نيام يواع كرتا.عاشغ مّدقامولا اريقف لمعبان مم باس سلا هحاوو بارتلا نكسأ

 دح أ نع غلب .امو ىدنع لعام بونذلان هدح ا دنعزلعااميةلاقملا هذه م كل لوقالىا هللاعاو
 هد عام هعسال مكتما دحأ نا غلب أمو هيلع تر دقام هتخلاح نمدسان ا تيبحألا ةحمانم 0
 ةراضفلا نمل ذمه تدراول ها باو هشدعو ان شيع وسب" ةحهرعشت نك ناتددرالا

 | هيف لدةل داع ةنسو قطان باك علا نم قيس ن كلو هيا.ساناملاعالولذينن ىمقاسنالا ناكسل شعلاو

 آ ل - - سس جج ٍ ك0 ِ 0 عع -

 ١ ل ادكواذك كيا ”«رابجوج يعرب نام ردقلا. ا ميركس

- 



 قوفو:داضتمز وما نيب بوألاتلضح دقق نيبملانارسس :لتاوه ٌكلذو ةربخ الاوان دلارسستق ةزختلا
 ىرومأ ف تري دقو عندص أى :ىاىد ته الو لع فيك ىردأ الفالب اَمّدءلاوحاوةيذاجتم

 لك زع هللا جو ات كلهالاو قاس لمس ىلع ىئادو ىدس ذخو برا قكرداف ىليحن ءتالضو
 معتل كت نضاامنا لإ ٠ هتلعف نا ىنرضي ناك ئثن ءكلتيهمالو هذ ىتلاعنا ئشي دكت ام ىديعانهبلا

 ملعتاو كنبغمو ”لرصانو كبحانصو كظفاحو كيشنمو ك دوبعمو كةرارو كقلاخوداهل اوابر كانا

 جاتحم كئاءاضب أ لعتلو ىج اثعو كريستو ب اًدهو تب ولو ىنواعمىلا كد عاام عج ىف اشم كنان

 ىكلاوحاو نتاؤرصت عمجب ىف حاشحم ىلا كهاو ىجاعرو ىلظفحو و ىىمصع ىلا هنعنةيهنام عجاف
 ”رسروبكالوريغص كلرومأ نم ىلع ال هناواراهنوالمل كيرخ آو كاد رومأن م كيتاقوا عسج

 نلغاشش" الو قع ضر عتال كل ذ دنعف ىم كل ذبالو ىلا جات ورقته نأ فرعتو كل نينو ةمنالعو

 ١ عيجو كلاوحا عبجب فو ىرك ذى تاقوالا ٌئادف نوكف لب ىريغب لغ#-ثنالو ىفاشا الو ع

 ىفارتو:ىف دهاشنو ىحاش كناولخ عجب ىفو بطاح كنافرتصت عجب ىو لاس كم اود

 لأ قرت )ناو كارا نوكنام ثمح كعمىفا عت ةوم منو دىبالصتمو قاخ 3 ندىلااعطقنمن وكتو

 تانقاوارو 'ىن لكك رت تغدوام ةعصو تاقام ةقنق- كل نابو نش ا ديع داو اداق

 ْ قابمصأو قاسلوأ نم نوكفو ىدنعكجفرأو ىلا كاصو او مكي أ 0 تانك ادخلو الا
 اديأادمرس قنمانمآ اذذلمامعئماحرفارورسمال د فم امركم ىكتالم عم ىراوج ف ىتنجلهأو

 ا ىاعنافلاسركذ او ىدوجو ىركهيضتقي امربغ ىلع مهوتت الو ءوسلا نطىد.ءابىنظت الف اعاد

 كل تاعحوانوشا_ةخاروك نكن اعل لو كتقلخ ذا كيدا ىالا لجو كلا ىناس> ا مس دقو كمل

 ْ اناسلوا فضل ازكقو افا صانع ذوابقانثامهذواكذ ابلقو :ئكاردساو>و اذاحا ارصبواقيطل عع“

 مةعتاط حباوجو نلءاكت اوداو ةعيحص ءاضعاو ةن-س> ةرودو م أنه هش . 2 والعز اكصق

 ٍلامعالاو عْئاسلاَو لاعفالا ف فّرصتلا ةئقيكو راضملاو عفانملاكتفرعو لاقملاو مالكلا كنموأ

 1 كالفالاو راهلاو لمألا ىرا# ىرتو وكلم ىلار طل كسنمع تاتو ًكرص»ن :رعبخلات تدك

 نينسلاو ماوعالاو رو مثلاو نامزالاو تاقوالا باح كتلعو ةرامسسلا بك اوكلا او ةراودلا

 كالا فرصت ايف فرص ناومملاو تابنل او نداسعملا نم ردلاو ربلافامّكل ترذسو مادالاو

 رادقملاو ذه ازواحتمانغاط املاطاشخ اس. غاب اراحا دعم كتاراث بايرالا» 1 اسف كو

 فورملاوريخلاو باروهلاو قملاو فاضنالاو رادقملاو ساقلاو ماكسصح الاودو دحلا مر
 كارب وهام ٌكتضرعو مقنلاو باذعلا نع فرصيو منلاولضفلا كاموديل ةلداعلا سلا

 ىديعايقلساريغ ىلع مهوتتو ءوسلا نونطظ فانت تنأغ مئأوذلأو مزك اذرعأو فرتشأو لضفأو
 سرعلا هندلج تلأق اكريظعلا ”ىلعلا هللايالا ةوقالو لوحأل لف هيدلت ماا ؟ *لكف كتلعردعتاذا

 قيتوموقوذص لأ لوقي اكن وعجار هللااناو هانا لقفةبلسم كاش 15و لج مولع لقثأمل

 انلرفغت ل نادانسفنأ ان اسير هتجوزو مدل ىفصلاهاملقف يدعم ىف مدقلا كب تازاذاو

 اناوصالوقوا در تدراوأ ىأر كامعأو أ كدلع لكشا اذاو يي رسانلنا نم نارك اسنجرتو
 ووضح 2 ىماذاو نيّكسيو ىمعطب وهىذلاو نيد, وهف ىتلخ ىلا وع لافاك لد

 قئأوا.كصح كبه بر يبذلا موب : ىئدطخ ىلرفغي نأ عمطأ ىذلاو نيرح من يتم < ىذا! ءنيؤش

 خلك(هنا ىالرفغاو بعتلا نجا هئرو نم قلعجاو ني رثك الف قدتص ناسسل ىل ل عجاو نيلساصلاب

 كّءاص اذاو ميش باب هللا آن مالا نوئيالو لأم عفت ال مويرنوثع. موي فزت الويل سلا نم

 هقلانموابعأو هلا ل”فزحد نب اوكش أ اهنا بوقعب لوقن م كيلعوفزنأ افك تاعااك ل قف ةبدصم
 ناطمشلا ل عم اذنه مالرلاو ةيالصاا هيلع ى..وه لاهاي لف ةئرطن كنمترجباذأو نؤلعتالام

 هنأ )5-0



 هدا ٠

 كن ءىغلاانا كلنع ضرعأو ينعىلونتو ىبصعتنأال كب مصتعتو نيعتسنل كتسنو كتف اغا

 ىلادلختو ع ضرع 2الءامنمدوزتتو ىناقال دعتسستل كلابكرضسو امندلا, . تةلخامعا ىلازعقفلا تنأو

 هركن م هناف اتا هرك-:الو كل ترا امريغؤتع الف امن دل نم كلربخ ةر - الارادإاَنأي معا ضرالا
 ثددح نما داس ور ةيهزو همعربة يلا (ةيصو) هءاقل تبح أ قاتل بأ نموءاقل تفرك اقل ْ

 ملقةرخ لا ىف مانبي ليبءارع ١ ابل هللا لاك لاف ها هجر ةيط رق لأ نم حانضو نب ةلتسم رات

 اقاتننٍفةنما ىلا انقوشواوفان راسنا نفوشو ودعت رف انك اندعزواوبغر

 ا)أ هتاءنيفراعلا (اءاصونمو) محوجرادوهو مان.الاةمسهقتَناينيلاَمعلارشب اوكس لف مكلعانو

 سبام زكام كفلاخو بحت ام لع ةفاوو كرت نماموصعمالا كبعالنمةذوغاوال

 قلمافقيزطلا م ع نم نيدي رملاريشعمانانن دل ا ةدار تااطوهامن اف هاوه بعص ندوهاوه ١

 ليقع كل داملوأ قاع يش فاصوأ و تمد, مما لجافةبغرلا داعزلاة قوز ارامل

 سلاحو بابسالا عطقاو تابلاّدس ىداوانة ةقب + رش ةللاعةمهءذبه هنعدتلا ىتر لاق سومو

 ىأرف كل ذّدعب هملع تلخ دو اسهتكرب تد أر تح ةصولا هذه ىلع لمعف با جحر يغ نم كماكي باهولا ]

 فتنالو تلعام لهجاو تف امس ذاوتنتك ام خا لاك مالالفالا وا ذكع ا ذكع لاق ىلعاهتعلش ْ

 ىتحاهب تامعذ تدرأ مف هيمصتعاو تلعاتهيقتاو تشعامادياامادنفاو تفرعامدنع
 نعنفاوهنعبسءت هعمفقئالف هضريسسلا باكل فاذا لاسةف هيلع تاخد اسهتكرب عت فرش

 هت:اعدق اعدعم ثّددنال لاح لك ىلع هعماذكه نكو هنصقهّرساشف أو كاباوونم كلود _املك

 لقو هتَماو هىهأي مسو هيلع هللا ىلص هسنل لوقف 'ل رس ايديزملا بلطاو تقولا عس هبضت كل ذ ىف ناك

 ىلا برقتىاطسل ادي نبال هلل لود مكبط عاب ب الرعفلا نارا سر

 ريطأاك ن نكح ماللا هلع ىسومىلا ىلاعتهنلا وأ ىلاعتو كلسفن لرتاهلل اهو زاَقءةالاو ةلذإاب

 نم فهك ىلا ىوآ ل مللا هتجا اذا حار هلا ءاملا نميرسشيو راحمالا سور نم لك ًايفادحولا

 العود نمربدمل متأ إل ىلا سف: ىلع تسل ا ىمومان ىفاصع نم اشادعتساو ىاساند سا ف وهكلا

 نءةشحو نا.طالو ىاوسىلا دنتسا نمرهطظ ّنمصقالو ىريغلّمُأ لمؤم لك لغأ ٌنعطقال سودان
 ناو مبا !تدفص ا ىنوجاننا ادايعىل ا ىسومانئاوساينيح بح نبع ضرعالو ىرغب سضأتسا

 ناومهتفنك !ىئماورقتناو مهّتيرقىنماوندناو مهتندا ىلعاوليقا ناو مهلع تلبقاىفودان

 ريدمانا نورضتفي يوئاج فمع مسهتيزاجىلاواعداو .مهيفاص فوفاصن او مهيلاو فولاو
 ىرك ذفالا» ئثف ةحارم_مبواقل ل ءجأ) مهلاوحاىلوةمانأو مهبول سياسانأو مهرومأ

 مهدات لاحر نوهحيالو ىبالا نونأتسسبال ءامض مهمولق ىلعو ءانث مهداقسأل ىركتصزف

 ىو نمضعبنا ىلوألا؟ وسل !نامز ىف ) 3ْئخ) ىلا الا ءا وبالافرا رّداامهب رقتسنالأ وىدنعإلا

 ِهلاءىه دقو كلذ ف ةمكل ا هحو هله لو ىولبلاو فكتلا مق ركذ نيمدشنملا مهلا

 قتنع ف اتستلو ىدقلخ برا.لاف هنالو هّرمسر هيولخ ىف هير انني ذخاف هدايعلو هلركسفتلا

 ىسفنر و تبكرواووغماناطبسثوايد رمى وه ىلع تطلسو ىنريخت لو ىتةمهنو ىنسعأو ىف سالو

 اموةديات قو ديد و دسعوب ترج زو ىتتفوخ من ةئيزماسند ىسعنيي تلعجو ةزوكسهتاوبش

 بنو كنرغتال ا دااوكي وغين أ ن اطيب كارد او ىبدس نعد _ذقئوهلا حسنت 1

 نما ملط اف كاةكيعمو مهرا دف كل سنج ءانئا, كه ضواو كمهل: ال كين اماوكلامآو كيدرتال كناوبش

 ةرح الا نشا الواههجوريغ نماهتبلط ناابنع ل ؤ-مواهلطتإل نااهنعل اودمكفإاف لالح هحو
 نع ضر تالو ضرالا ىفداسنإلا غم الالات ني كنينسس داش نيتي نقلا
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 تمهل اذكهذ عجا اروعشلارزيءلاو داؤغلاورموملاو غمسلا نم مهل تاعجامل كلذ لك اهراض»
 ىف رالا وا تنيواكزااا ناو يعل ىدامعن نءرصاوذناو ىلسرو اند نأ

 مهأ نمضاوانبينولو عبو بدو ءاالا ن منوال كارما ما لق ىءوماناسماا لودولا ةبقبكو

 فوأىدؤعب اوفوأاذا اعيجدرخ الاوايادلا لاص»ن مهلا نوجا ام لكمدييةك افا ع

 لاقؤرارقلارادةرخ .الارادلا ىف قيكتالمو ى اسأب يبطل اقدار اس نم عراك نم ان اكمق دهعب

 ىسوماب لاقانل اريخ ناك دل اههانالبو اهبادمو ايندلا نحمانتسفكو و هلا ىفانمةلخ ول بر ان ئدوم
 ىنامصعلب ىد_عهفوبملو ّيصو انف لوا هقس فرعي نكلو ترك ذام مدت م 0 ا 0

 نمالاوّيرد نم دحا الخ ديال نا ئسغ د: ىلع ثدل انااا هدر انا هن دعو بان او بان الفمترخاف

 نيدلا اهتلعح ىنال "نوريكسملا ى ىنج لح ديالو ني اظلا ىدهعلاْ الذ ىدهعب ىفو او تيصوّىت

 مهتافك الايمهركذو ىدابعىلا عدا ى -وءاننيقتملل ةبقاسعلاواداسفالو ضرالا ىف اولعنو دير اال

 ىتنج هتوغتن ليولا ىدومانالج؟و الج اعاضفناو افلاسوهل اري اك الا كلذ: نم ةينستاروزك ننال
 اهتنيزو ضرالاو تاومدلا تةلخ مول ةنملا تةلخ ىنومان هناعفأإ ال نيح ةمادنو هيلع ةرمحابو

 دنعب نمةرطتاهلا انندلا لها رظنوافانا حي رواحور مهرورسسو اهلهأ ميعف تاعجو نسال اناولأب

 مالسهنوةلي موي متي نيلاصلا ىدابعو ىئاءاوال ةروخ ذم ىه ىنوماناه دعا الاد 5 ا مهمل م

 كفك اراهنلا لوأ ىفتاعكر عيرالص مدآنب اي ةمهالا (ءاناصولا نمو . ب امن سحو مهل نوط
 لدم نمكمقلخ دقو ىنرحمت ىنا مداني! اهلنا لوقت ةيسصو نمذتي ىهلا بو قاسنلاهحرخمرخآ

 ىتح تعنمو تعج مان وص ىعب دينو كنم ضرالاو كي ديزي تيشم كل دعو كا وماذا ىتسهد#ه
 كنامدانبا اهلا لوةي قاف شاب ةمهلا (ةيصو) ةقددلاناواىفناو قدكتاتاق قارتلا تغاناذا

 نمريخ العلا دملاو لوعت نع داو فافك ىلع مالتالو كلرْش هةكسع ناو كلريخ لضفا !لدس نا

 نيا باهولا دءٌءامضلاو ركع ىطرقلا دهم احوبابن دخن كنا خيتي (ةصو) لفسلادبلا

 اذاو اف دقفأضوت لو ىدنعثدحا اذاهللا لوش لاف هطابرب هنعام+ادنعدادغم ةلكيم

 تلو ةيوفح دقق هحالوىناعداذاو ىنافج دّةذ عدي لو لصاذاو ىناضس دقق لك لداضوت

 اخاايهتلا لوقيحراوللا ةراهط ىف ةعفانة مهلا (ةيصو) فاج برب تسأو فاج برب تاو ٍفاجبرب

 نال وزع هير نعاشل ااهغلب ةمصو ملسو هيلع هللا ىلص ادمشان دمس ىتءينيردنملااخاابو نيلسرملأ

 نماتنث اول دئالو ةرعاط حيورفو ةمقندياو ةةداسص ن لاو ةءاس ولقب الا يو نما اولخ دئال
 لبقأ الىناذ ىل# ىدينيبامتاك مادام دسعا!ىاف ةمالظم نمد أ دنع ىداسبع نمدجالو قوه

 هب رمي ىذا ءرمصيو هب عمسي ىذلا هعمسنوك اذ كل ذ لعفاذاغ اهلحأ ىلا ةماللعلا كندر تح هئالص

 ةناياع3نولياسلاو هادهنلاو نيقيدسلا وزيينلا عمعراج نوكيو فابفصاو قيماوأ نمنوكيو
 رنا تاضهر ثالثا داك تشهر مدا نب اي ىلاعت هنا لاعامندلا ىلع بئاوإل عب ولىف ةمهلا ( ةمصو)

 : هيلعدتلا ىلصدجت ىلا هنا جسوأ عضاوتلاب ةيكلم (ةمصو) .بابئولكنا كلذ عمو توملاو ضراإو

 ناليربج هيلا جو اف لي ربج ىلارظافاكلم اس تئثناو 0 تئشنا لد ربجم دمعو لبو
 ميظعس هلا (ةيصرل) ةيضفو اعد ملال !ترأ تااكملما 5 ”تاةولفا ديعابدب اي ب تادف لاه عضاو

 لاقو بر<هسنذادقف ةباو رفد ب راما, ىنزرابدةفاسث دليناهلن ا ءايلوالا

 سمحت ا انو دعامص ىلإ ارمشو لذانكللا ي روخش مدآ نبا يلاعت لاك و ةههصنلا ئ دنع دعا

 قيقارتلم مدآ باث كاعف عمق حرا كلل ىنينأي موك ىىصاسلاب ل ض غيت تنأوب منان ألسبلا

 بلف نماهعزت واعد اوت يورو ولا اولخ يف مدآ نبا اب معي كنأمتامأ

 مدنا نيإابٌكنبعى كْإذ نيزأو كلل اببحأو ىتءاطنارسسأو كلل اهضغبأو قيصعمن ءنلمدعأو
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 دنع سو هنلع هللا ىلد هللا لو لاك م ةنلساء| داق ك.خ أد ذتىلاعت ها لاه هع توةع دق
 نم ةبهلا ءااصو) ةمامقاا مول نيم وأ نيب لدي ىلاعت هت نا م 5 تاذاوهص و هللا اونا كلذ

 اجتلعواهيتكمةلكةريشع ىقنثأذ اروتلا فت دجو لاق هئارابحالا مك يدب مالو( ارودلا
 تنآوكندنو باق تحرا كل تعستاعت ضر نا مدان با اءاهي اداسعا موب لكى ايف راظنا قنعف

 قزعوةيربلا فش ولا ضكرا_ مف ضكرت ىتحابت .لاا كلءلع تطليتن لإ تمسقامج ص 'رتاثاو دو#

 ىمرفت تناودل كدر ااناو هل كدب الكم نما اين داوم تناوكل3 ,ردقامال اهتم لاسثتاال ىلالحو

 هقوسا فدعر قيم. فا كا دمعي لو ةقطن ن ندممبارثند كتقلخ مدآ ناان ئفصنتام مدآنبااب

 تةاخو ىلج |نمكتقاخ مدآنب اياب ىلنك كلع ىدف بح كل قو ىنا مدآن بباب نيف كذلا

 دغلمع»بكبلاطاالاكمدآ نبا ان كل-ان هتتتلخامف ىلحا نم تقاخام كلة مالف كلجا نم ءام_ثالا

 كقزر فكن أل ىتذب ركف تتش ناقزر قلعذلو سفير 5 كماعىل مداني اب دغقزرب ىيلاطتال ا

 اديأدفات ال:ءولم ىنازخو ةءولع َىنارخ تما دام قزرلا توق ن نناخنالمدآ نيا ام كننم ناكام ىلع

 نهأتالمدانئاانادبأ دف .ال قانى اطاسنو ا قان ىفاطلس مادام ن اطلس ىذه هنفاضتال مدآ مان

 ميهاربال ىلاعت هللا لاقل ىلاعتهقا نمل ولا ىف ةءل دل (ةمدو) طارصلا ىلءزو<# ىتح ىركم
 ميهارباهل لاف لاق كن هءارأ ىذلا ديدشلا لجولا اذهام ميهارب اان مال لاوةالصلا هلع ل لينا

 ةيتومال هندلخ كد ب رثلا ىف ل ناكى أ مدآو لجو ىلع توك !الو لجوأ ال فدكو براي

 هسلاجوأت كراودن ههتسدرخ أ ةدحاو صعق هلدوهدلاب ةكتالملا ترغأو ٌكحور نههمق

 ىو لعق هللا نع بعجيالاعب ةمهلا (ةيصو)ةديدش بدملسا ىلع بيبخلا ةيصمقأ تاعامأ ميهارباا
 ةقلغتا ا بولةلا ناف تاو مشلا لكصا ليمارس ا ىئبرذح دوادان مالىاا هماعدولد ىلا لجوزع

 ديعيأ بر ىأ مالا هيلع ىن وملاك لاح لك ىلع هتئارك ذي ةمهل | (ةيصو) قعاب وعن تاوهشااب

 لاق هعمان أ ىنرك ذنمو فرك ذن ء«سلج انأ هل ىلاعت هللا لاسقف ذ كس انأف بي رقما كيدانأف تنأ

 هللالوع لبللا مامي ةمهلا (ةيدو) لاح لك ىلع ىرك ذرثكت لاق براب كلا بحأ لم_ءلاىاك

 لك سلا نعمان وى.#ىدا نم بدك ابدلا ءامسأا ىلا لالا ن ءقاسلاثاثلا ىف لزئاذا ىلاعت

 ةدهاشملا ىلع ىوبطاخو مهممعا نيب ولم دقو ىباسسح | ىلع عا اطماذانا هبي. ةولكتا بلطت تبث

 ةالمملا هملع ىموم هددن اهب لجوزع هللا , كاع (اناصو) قانتجا فيا رهان غون قولكو

 قل ل نان ن نق ا واب قانا قاف فرادع كزغا قد ددازئل ودان ىركذ دو ماللسلاو

 رالف ىدسءرارسا ىلع ثعلط ا ىنال لات برامال لات ليس“ ارع .ا نو دى الكب ويا ادري كدسفطصاو
 6 ّند برلاك اريخ كن تدرا لاق امش لال و بران ةلخ لى موه لاق كدلق ن نمى دوم ىئدا ابلق

 | دة ارورمسءاحرذ اوما دل امسعن. كلانس نوكتت ىتكت 38 ىراوجف ىتنَح كتنكشا لاق
 ك.ءاقو ىرك ذ نما.طر وكي كناسالا نيال لاق عا نا ىل ىف ىف ىذلا ا بران ىموملاسةذنيدناإلا
 معبرا ىمءوملاق ةنللا ىف كلر ىرتؤلاو ىركم نمان الو مد الوغشم كيدي و ىدشخ نهالحو

 مهاعأو ىالكم -جعوع«اق ل“ اره-ا ىكناسلب تطاخا ىسفنل كةءنطصاامنا لاف نوعرفي تيل!

 ىبوماهناكن ءاس كم هري غنمو مهم كعمتا نه ةرخ الا قا ارطو بدلا ةنسوةارويل#قعب سش

 مه عارم ناناكنوالعأ اسوأ ت تقاخ ضرالاو تاومسلا تقلخ ها ىفامسهل لقو لد" ارمس اغلب
 ىبىكيغلب ان ىنومان نور امنولءذي وم_ه ع م هللا نوصعبال يذلا ىداسبءصالخو ةكتالملا

 ىنح ل 1ك الم ةمرولا هتيقر دعي لوُئىذوعب فوأو ىّتيدو لسلق نه مها لقو لد“ ارا

 سنالاو مرا تقاخا ىلا بعلي امس اىنبل لق ىمو ءاينولم ءياوناك امن سجأب مهتيراجو مهعم
 نم ترولاو اهتنا ل لطلاء زا قا ور درل دلا ةادخلا لإ هموت ولا تان او.لاو

| 
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 ةسايرلاو ٌلاملا نم ةواصح اك ئاستكبىا الل قانم هباورتثاو ٍباَبكَل |نمدقنا لزنا ام اوقكن يذلا
 يل باذع يوي كنرالو انياب قل هناكقلو : ةرخا الا مهل قالخال كئاوانا كاد.

 نما نمربلا نكلو برغملاو قرمثملا لبق مكهوجواولو نأ بأس يل مهللاةفاضيا ءدابعىضواو

 || ءاسأملا ين راصلاواود_هاعاذا ياليل جو لاى اوةالداا ماعاو رخ رخ ”الامويلاو هللا

 وفعينا مدلاىلو ىصواو نوقدا مهلئاواواوق دصنيذلا كون أرخأف|سأبلا نيحو ءارشلاو

 لتاشقل ركحادوق لئاقل مكس نا لسو هلل ىلصربخأو ةمامقلا مون ل وتةلاو لتاقلانسب ىلع و أ]

 هكرتف هلم ناك هلتقنااما ةعستلا بح اصاق لاقفاهلثم ةئس ةئيس ءازجوىلاهق هلوقودو ءادتعا
 ىلا لاعلان ناسا هلا اداو مدلا لو نم فورءملاءعاستاف *همخأ ن مدل ىءنخ لذي لو

 تادعيلفاتم هئءافءاجو ةيدلا ىضردقو اردغ كل د دعوة نا ىا كل ذدعب ىدتعانُ مالاىلو

 ْ مهو نيد رقالل تاثااوهو هلام نه همف فرصا هلام ىدوتنا ةافولا هنرمذ- نم قد ىف نيدو ملأ

 هيدإ اول ىصون ل نمه دنع ىصعي هنأ ٍو- سابعنبا بهذموهو نيدإ اوالو ثاريملا ىف مهل ظدحال نيذلا ||
 هععجأم دعت لدن ن ن. هناربخاو ْنمَدَمملا لعام -هناريخ او هلآم ثاثزو اء الن اودو فورءملا,توملادنع

 طول انين لصلاب ىعاسلا نعربخاو ماكاو ءاسبلوال نم هنولد يذلا ىلع هاما ئدؤا نم

 عببتال هلا قااربخأ اضي اهتموا ملع صودنم ةمهلا اناصصو اهاكهدهف هلع مال هنا هل ىدوملاو

 هناربسخأو قالا نعلم ىا غي زهبلق ف نمالا هرثن هطعبام ىلعهلتاّيو باتكلا نم هباشنملا
 نوكشافوطعم.زء+نمواشر دنع نم لكهياشمآ نولوقي معلا ف نيذض-ارلاَناوهتناالا هلوأت لعيام

 بح سانا نيز هلنوق ىف هدابمعر ذعهلنا ماه أو كلذيدارأام ليواني هللا مهلعا نم معلا ف نوذ-ارلا

 انلاباذ_عانضو اني فذ انلرفغافانمآاننااير نولوقي نيذلا نعربخأو تانالا تاوهشلا
 مهيردنع مهل نا اوقتانيذلام هو راخ- -الايزي رفغت لاو زيقفنملاو نيتاَعااو ني دا لاو ني رباصلا

 فن نيدنلانواتي نيذادا تاصسرخأو ةرطمحاوراوامقنيدلاخ ران الات ن ه ىرع تانح

 كلذ نممهنب نبي رمدان ن» مهلامو ميا ب اذع مهل نا سانلا نم طسقلا, نو هاب نيذلا نولتةيو قح
 نمهناوةاَمث مهنم قلت نأالا هلم دةرصنىف زينمْؤملا نو دنم ءاملوأ ني رفاكل انك: نااناهثو باذعلا

 قركشتلا نع اناهننيحرلسو هلع هلا ىبص لاق هسفن هللا انر د دقو وش *ق هللا نم سدلف الد لعف

 هناريش أف ىفوع.تاف هللا نوبت تنك نا لقانل لوقينأ هسنل هللا لاقو د * لشكل هنالهتلا تا ١

 هللا لاق ةدهلا ( ةمصوت) مكب ونذ مكلر فغيو هللا مكببحي لاقف لسو هيلع هنن ا ىلصهنق لوس عبتا 7
 كلرشاىذلاو ع * ىرب هنم انأف ىريغ همف ل رشا الع لع نفلرشلا نعءاكحرشلا ىنغأ نأ ىلاعف
 ةولص نم ظحو ذ ذالا ف فخ نمؤلىدنء قالو طبغا نا ىلاعن هللا لور ةمهلا (ةبس)

 هقزر كلكو عباصآلاب هبلاراشيال سانلا فاما ناكوةيالعلا وّرسلا ىف هعاطاو وبرةدامع نس

 لاهترم هيدس هبر نعت دحلا اذهتلاتامدنم سو باعقا قصدت لود زتن+ ثلذ ل عرس ناك

 هللالوسراغلي كلام نب نسا لاه نيبلا تاذحالّضا ف (ةمضو) هئارثلقو همك اوب تلقو هتنمتلك

 |ىبأب هللا لوسراب ٌككمضأام رع لامفهانانث تديىتح نمضي ها أرذااسلاج سو هيلع هلتا ىلص ا 6

 نم ىنلظ# هذ برأ عنه دح أ لاقف ىلاعت ةزعلا بوىدي ني اين ىتتأ !ن«نالجر لاف ىأوتنأ

 ااىراروأ نم نع لملف بران لاق ؛ يثق انسح نم قد برالاف هتلظم لاخأ طعإ لاهتف نأ

 تادبف سانا جنح مول يظع مودل كلذ نا لاق م ءاكبلاب ميو هيلع هقلا ىلص هنت الوسر انبع تضاف

 1 اقف هصئر عفرذ ناثنما اراطثاف كسأر عفرا بئاضنل لبو زعهللا لوقف لاق مهرازرتأ نملم<ع

 نملا ذه لاه ذو ديس يالا ذه ىن ىالؤلوللابهلاكم بهذ نم اروص»و ةضفنم نيادم ىرأ براد

 برالاةلبخا نم لرفع لات برا ذا لاق الع سنا لاق دددلعب نمو برا لاقّْنعلاٌئاطعا

 حميصصصتسسملا

 2 ا اضل < اا

 دق :
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 ىلاكورمسلاىلاتانآالا نم هوأراماومسس ثمحةواشغمهلوةعراصبا ىلءو هلاقام هللا دار! ام
 كلذ ل عشب امتاو كاذكس لودو هلتاذ_:ء نهءاجامعو هللان انمآ لوشن هنا قفا لاودو نيوجولا ىذ
 ىأيوءاهةسنمنموملاو اهقس ناميالاو أداف حالدااواسالصداسفلا لع اونماءريذلاو هتناعادخب

 ةلالضلا اورتسما نيذلا مه ءالؤه ن؟هتئارب_تأف مضرب هجوب ني رفاكلا أو مهيذزيهجوب نينمؤملا ||
 مالكملا نع كيلا دي هللا عهركذام عامغ نع مسصا امهناونيدتوماوناك امو مترا .تعراش ىدهلاب

 هقاثيمدعب نمهنن ادهءْنوضَعْي نيذلا هللا مذاممو نوءجريال ممناو هلل اتانآىرظنلا نع ىمعن ا قلسان
 هلل اننور هك فدكرزقو نوم. املا مه كءاوا ضرالا ىف نو دسةيو لدو» نأ هب هللارماام نوغطةيو

 نو.توربلاب سانلا نو رهأتاحعبوو نوعجرت هيلا عمكسح م مكس مث كابحأ ذاتاوما من كيصو
 ةءاندو هلع لَ نودالا بلطف سذنالا هاطعا نم مذاممو نولقعت الفا باَتكَلا نولتت ناو مكسفنا
 كير انل عداف بعص هللا عمري_هل نا ىلاريشي دحاو ماسعط ىلءريصن نأ سومان ٌماقذاو لاف همه

 ىذلا نول ديت_:!مهل لاةفاولض:وامسدعو اهموفو اهثانقواه لقي نمضرالا تنئتام انا جرتع أ
 مهتمه ةءاندىلاراشاف ىواشلاو نما نهنييلع هللا زنا اموهو ريخوه ىذا هورك ذامودو داود |

 ىهامنا ملا سام مككن اذ ارمصهاوطبها مسهل لق نودالا ىلا ىلعالا ند اولْزنامل ارمعم اوطبش!هلوقب
 ًاوراتع ل مهنال هتان مبخغب اواو اوطبه منال ةنكسالاو ةلذإ | مهياعتي رسذو مكلعد رت مكلاعا

 همهتذاعو اودتعاواودعو ق-ريغب ءاسنالا اولتقوهتناتان انو ءاستالاءاورفكو مول هللا ناد ا ام
 ةوسق 3ثاو |ةراسخ اكىهف اذ دعب نم ركب ولق تق مث مملع هب هللا عذ | امرب رقت دعن لاقفةواسلا
 ءانلاهنمح رض قةشباملاهنهناو راهنالا ه:هرعقتتام ةرامخانمنالةوسقةشاتناكاماو
 نم مذاممو كاذب مم ئشا ذه نم مكبولق ىف عد_فءام ناو هللا ة.ثخ نع طءهباملا نم ناو
 ءاملا نهالماقانمت هباورتشيل هللا هسنع نما ههنا طمس ه1سوسوبامو هسفن هن سوسولأم لو

 هلك اذهل ذ لجا نم هنا نه ىلدولا مسهل نأ ىلاعت هلف؛ربخ اف لاملا نم هتولصةعامو مهباع ةسايرلاو
 هللاالا او دمعتالنأ هدمعأم هدامعدب ىصواانمو . تانفدل ا هذه لثم بنما نا هاك هاورك ذ

 ةالصلا اوئقاوا:_سع ساشا اولوقو نيكس اس او ىباّسلاو ىبرقلا ىذو اناسسجا نيدلاولابو |
 ىح هداسع نم ىرحام ىلا انعوس مذإ | ةهد ىلءهلاح دوو هنسدوب لمعي ل نع ةكنلا اونو

 توضرعم ناو مكتمالملقالا سلف ثلوقلا اي هسيةعلاستف هيهللا مهّسذ ىذلا مهكلسهكلسنالا
 ناوناودعل اومن الانجبملع نوره اظن مهراند ند مكسماشي رذنو-راعو مكسفا ان را شق ءال وع سنا مث

 ا[ ضع. نورغكتو باتكلا ضعي نوَسْؤَدفامهجارخا مكيلع مز وهو مدوداقن ىراساك وأي

 نولوةيولسروهلت انيب او َرْدب تآ نو دب ريو هلسرو هللا نو رفكم نيذلا نا مهل انما ق-و مهتحف لاق

 ابق نورفاكلا مهءالؤد نأريخاف الدسك ذنيب اوذْختت نأ نوديربو ضعبب رفكنو ضءنبن مؤذ
 باذعلا 3 ثا ىلا نوذهب ةماقلا موب تان دلل ةامخسا ىف ىزخخالا مكتمل ذ لعفي نم ءازباخ لاهو

 مهنع ف نعال ةرخ الاناث دلاة الس! اورتشا نيذملا منا ءالؤه نعريخا هناق نول دعب انعلفاغب هللا امو
 مكب دةهماوفاكامو مترات تعراخ ىدهلابةلالخلا كلوا اورت اك نورصن.مهالو باذعلا

 ىلع لردفرانل ا ىل ئمهربص ان ةلوقي رانلا ىلع م>ريص نم هنا بجيت ةرغغملاب با دعما مهلامتؤل اورتشا
 وع 2 1 و 3 0

 ظ اد اداعوإلا "هللا ع اوراس ام موقودص ىلع ياريت لاو ا د بو نبع هاد تصل 0
 هللا لزناام نوقكي يذلا ىفلافو قاب باكل لون هللا نأب كا ذ لاق كلذلو نآرا ا ىل:هةز د برعلل
 نم هناون ونعاللا مينعليو هللا مهتعلي ككاو انا بانكلا يف سال انسب امدعب ند ئدهلاو ٍتاندبلا نم
 ناو راثن مماسلب هقلاههنناهقلاولزناامم وهو هتكف هلعب ود رهجتعباوملا هملع نيعت لع نع لكس
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 ها

 اوبر شاو واكو ياونمؤيلو ىلاوببجت لف ما دهام ىلسعهقناربكتلو ةدءلااوامكتلو هعدبلف هملثرمشلا
 نهورشاستالو لبللا ىلا مايصل ااوهتأمرجفلا نم دوسالا طدطنا نمضي الا طدلنا مكل نيتي تس .

 ال دتولطابلايبكهي مكلاومأ اوك ًانالواهوبرقنالف هلا دودحم كت دجاءللا ىف نونك اعّنأو ْ

 ةلثا لسسقاولت اهو اهروهظ نَمَتوسل ا اوهان نأ ربلا ساه اهباوبأ نم توسلا اواو ماكل اىلا

 تمد م مهوجرخاو مهوقفقت ثدح مهول او نيدتعللا بحال هناا اوديو مكنولت اةينيذللا

 ىتح مهولتاقو مهولتقاف وأتاهثاف هبف كولتاقب تح ماركا دصمملا دنع, هواتاقنالو مودحرخا ْ

 ىقا ع ل اود_تعاف مكلع ىدستءا نك هتنيدلانوكيو ةنسضنوكنال |
 ىتش مكسؤراوتاتالو هنن ةرمعلاو ياوهتأو اون أو ذكل تلا ىلا مك«ديأب اوتتامالو هللا لسنس أ
 0 ارطارعشملادنعمتتااو ركذابايلآلا ىلوااننوقتاو ى وقتل ادارلا ريش نا اودوزرتو ل ىدهلا ||

 دءأوأ مكانا عر ذك هفااوركذ ا هتتا اور ةغتساو سانا! ضاق ثمح ن نماوضتفاكادهاكموركذاو أ
 | كواتاقي تح مارح ادصسملا دنع مهؤلتاةنالو ةفاكللا فاولش دا تاو دعم مايا ىف هللا اوركذاواركذ |
 ضحملا ىف ءانااولزتعاونءؤب اوس نيكرشملااومكشتالو نمؤي تح تاكرش 31 اومكتتالو هيف 0

 اوفو رت شفا كتر اول هللا كرعأ ث مح نمنهولاف نرهطنتاذاف نرهطب ىبح نذوب رمتالو
 اوكصتواوةتتواورعت نا مكناميال ةضرع هللاا ولعت الو نين هوما زمشو هوقالم مكتا !ولعا اومككسننال
 22 لا وورش طول ارك زرت علوا كاطع تالا هللادو د كلي: سانل !نيب

 ٌباَكلاَن ءمكملع لّرتا امو مكلع هللا ةمدعن اوركذاو اًوزههللا تانآ اوذختالو ندمت زار ْ

 2 اور سقت ندولضعتالو ميلع ؟ىن لكبهللانا اواعاو هللااوةتاو هيمكظعي ةمكشلساو |

 0 ندودءاودالهدلوبهلدولومالواهدلوبةدلاو راكتالا

 ٍ ميلحر وفغهللات ااولعاو ءورذح اف مكسفن ؟قامٍلعبهقانااولعاوءلسأ باتكلا غاي ىتسحاكتلا ْ

 ١ كتم لضفلا اوسنتالو ىوقتلل برا اوفعت ناو اعاتم هردقرتقملا ىلعومر دق عسوملا ىلءنهوعتم

 ]ا عال مويقا.نأ لبق ن مك انقزراماوقذنا نيتناعتهلفاوموقو ىلسولا ةالأهلاو تاوادلا ىلعاوظقاح
 |انج رخااممو مه سك امتاسط نما ومنا ىذالاو نان مكن اهتدص اولطنال ةعاف الو 'لخالو هذ ْ

 اوردوهللااوقتا هيفاوضم خت ناالاهيدخ انم_ساونوهفات ةنظكاسطلا اوم المجمل ونيك

 بتكملو زم يسم لجأ ىلا نيدب مشي ا دنا ذ اهلل ىلا هسف نوع ئاموناوةتاواوبرلا نم نو

 هرهشانتلو قتلا هلع ىذلا للهأو بتكلق هللا هلع تكي ناٍبتاكن أب الو ل دعلاب بتاكمكستدت ظ
 هملو لاهلفوه لعنا عيطتسيالو افيعضو ينس قحلا هرلعىذلا ناك نا امش هنمنضالو ْ

 ءادهشلا نمننوضرت نم نان اول جرف نيلسرانوكم ل ناذ مكلاجر نمنيد.مئاودشاو لدعلاب
 أ ةويوكت نا اويمآستالو اوعداماذا ءادومشلا بآيالؤ ىرخالا امهاد_دارك ذهف امهادتحا لضتنا
 ؟داوشلا اوقكتالو هبر هللا قتبلو هتناما نقثا ىذلا َدييافمعباست اذا أو دم اولا ىلا اريبكو ااريغص

 ناافب رعتوانل ةمصو هللااهمذب ةفص لكو هلل ااه دمع هذص لكم ياك ى رك ذ دق ىلاعت هللانالعاو

 1 ةفص بحاص كت هنو هدابعا هب وروما ىلعررقو كلذ نم ده اس فدتنو كا ذنم مذام بنت ا

 ناعالاو نوفي مها نقزراممو ةالصلا نودقي و برغلاءنونسؤي نيذلا دامي هقلادنع هيلع وهام

 1 نا ىلع ىأ مهر نه ىدع ليعذتلو امهف لاهو ةرخ“ الاثناشدالاو مال ل ا مهيلع لضرلا ىلع لرئئاامع
 : نءينوجانفا نوما مهثئاواورهقسف بئغوهامم هيو اهربخل اسف مهيو اوف دصث مح قفوتو

 طىذلادحا ولاهحأ واو ذرفإكلاف قفانم او رفاكلا همذاممو هلا ةسجسر فن ,وقانبلا هللا ادع

 قا ريش واعر ,”الوالقعال كلذ نم يتب نمؤيال هناف هلعي لوأ قلسا هلعا هلع ءاوفهقناةدناعم
 مفلح ومس عبس ىلع مشو يلع عم تالا ديال رفكلا ءاضيمنلق ىلع مي ىلاعت

3 



 أ سات نأ لية كفل ةببساحملاو هبهأتلا,توملاراظتاو ةئالعلاو رسلاىهقلاةبقازغو
 ْئ تداجو كقزر ىف هديزتسن كر ىلع كسفالا مدخ نكتال اهفصاواغراعنكمالو اشاخافراعنك
 ريغدلاو ءاردرالا نيعب اذ ؟قانألو كسلع كءم عم_عال كلهن ىلع د راه نك نكحلو

 ا نم هللاد اوذوعت نونلاو ذلاقو اهقزريو ةفرعملا بات كلعلف كتبقاع نمافوخ اكربم ناكن او ْ
 نوئلااوذ لاه ةياكجح اهلو بر ءاهلاف د ةلنرب - هشع هيضو مهو اجر اا مسلا
 ثلدحالاون ني رد ال اوتكحم هردندهل لاقي عضومبانرب تير ىرصملا ْ

 هاختراصقاا سايعلا نب ىبحي نب نول ذهب انثدح نيد رعمسسملا طبقلاو ني دبع لا دنملاو نيب رغتملا

 نءدجأ نبا لضفل ا يىبأ نعاس. !ادلمعنب ركب ل أ نءةئامسجو نيعستو عست ةنس نامل! نكرلا

 نونا ا ذات عم-لو تي مالس نب دج نب مكلا دبع تعمس لاك مم هاربا دن هللا دمعنب لجأ,

 د لاك ساحل نيابفورعملا ندا نيهقلا دبعدامعلا انثدةمهلا (ةيسصق) ةناكملاب اود |

 موُيلا ف ىلا تار نيل اصلا نمناكو ة ر زاب ىرزملا باطلا ني ىلع ىف لاك لاه ى دن ءاردب ْ

 ىف ىل لاك مثاماالث كلذ لاك تكف نه بالنا نب اا, ىلل اقف تكسف لاك ى نت باطخل اناا, ىل لاق
 ناتراتلقلاف تكنو ْنَع كإلوقأو تركللمو ل كيلع ضرعا باطآلا نئااب ةعبارلا

 دق را. تلف كناسلب تن لق لاقفل وقأ ىذا اخىفاسل ىلعوهي رامفتءاكت ناو كبف تقطن
 ا باطلا ني ايلاف ةطساو همق كنود سل تب د ىفرمدف مس اعاهتلزنأ بتكب كءاسنأ ]تفرش

 هللا ةمعن لب دقفهملا ندح نم ىلا ءاسان ءواركششمق صلخ ًادقف هلا ءاناوطواة ستان
 قدصأ ةءهلااناصو لب (ةمصو) كاسح كبسح باطلل نبا, لاسقن ىفدز وان تلقف لاك رفك

 هبل 002ج ميكح نحلم بعلو اونو هدابعو لا سماوأ نمزي زعلان ارقلا ىف دروام[عهشنأو اناصولا |

 5 ذنلف نيس رغناسلب نيرذنملا نم نوكل ملسو هيلع هنن ا ىل_د د بلق ىلع نيمالا حورلا ظ
 0 لات معا ماعاد 2 00 هللا» ريف 1

 تاحلاصلا العوام 0 , ةراخعاو سانلااهدوقوت 00 ْ

 ىلا ىمعئاورك ذا نوهراق ىاباو مدهعيفو أ ىدهعباوذوارامن الاا مت نم ىرت تانج مهلنأ ا

 الدقانم حان اءاورتشتالو * هيرفاك ل وااونوكتالو مكعماملاةدصم تلزئأاج اونم .او مكملعتمعنأ

 ةاك لا اوواو : ةالدلااومهاو نولعت منو قا اوقكنو لطابلاءىملا اوسلثالو توقناث ىاناو |

 لبةيالوأ سفن نءسفن ىزالاموناوتت ءاو ةالصلاوريمدلاناونمعتساو نيعك ارلا عماوعكراو | ا

 تاسيط نماولكىكسضن أ اولتقاف مكترايىلا اووف نورصت. مهالو ل دعا مخ وبال 7 1
 ماتتااماودح نيدفمضرالا ىف اوثعتالو هللاقزر نم اورشاواولكةطحارإلوق ةكانقزرام

 ىناتبلاو ىرقلا ىدواناكسغ !نيدلاولابو هلل اال نو د.عتال نوت مكلعل هشاماوركحذاوةؤنقإا]|

 مكب :أتوبرختالو كءامد نوكف فالةاكرلااو وّئالصلا اوه اح سانللاواوقونيك انملاو |

 انزطن|اواوقوانعاراولوة:الر ةكنال اوععحاو ةوقيكاشت ااماوذ_خ هللالزنااعاونما رايد وم | ا

 ا 3 , ماعم ن اوف وها دنع هودهتريدخ نم مكسفنالاومدةتامواوفضاو اوفعاغ ازاععساو

 لزنأ امو اءانحا اولوق نويل م مذ اولا نيوالدودلا عكرلاو يتكلم يقتل ب رهط ىلصم ١

 قوام ىسعو ىمومقواامو طامسالاه بوقعبو وح او لي جنناو ميهاربا ىلا لزتنأ امو انبلا |
 اوقدتسا» رطغ مكهوجواولوذ منكر ام ثدحو مكر 1.1 دمسملارطش .كهجولو مسهبر نم نؤدنلا ا

 الالع ضرالا فاماولكن ورفكشإلو لوركش اد كرك ذا ينوركذ ١ ىنوشنئاو مهو شحتال تاريسلا ْ
 مكشم د, نم هللااذ ركشاو هللا مكقزرامماولكمنف لزنأ اما رعبا ناطبسُلا تاوطخ اوعبت ”الاسط |



 قص لاقف ةمكحلا كتم دز بكار ايه دان هيلا تدعميص أ لف تامل تيو هتكرتف لاك

 رعش كاف ضرقلا الو لدا ادحان «باطنالو ضرءلاركذاو ضرفاا

 ىضلي ماسح ناصعلا ككرتو

 | اشكراربقاسي ايلاف كرعو
 * (| اضرىرثلا تحت نيل لدن كضر
 اضرعلاو ةماسالاوهادهمشتو
 ”أأ اضرب ىبدعل هتطذطسا ىذلا لعل

 اش اهائوكر ان 2
 هيو رمت دولا نس[

 ليلا نكن نأ ثوم ادعي ديالذ

 ةحعذف لك هنااكىل طعتو

 اعباط هللل للا اند فمقف |

 ذها.ىف لاف ةمكسملا كلن ن نم دز بهاراب هني دانو هيلا تدع بسم الف ىتلمل تبو هني رمق لاق

 ا ا مئرقفلا مزلاوريصلا لكى لاقفاعدوم همل|تمشف ىر ةدامع "ع قنقت

 داششرلل لبسىلا ىدست ىم
 همق ركسغل انعال كرام

 ئثسلف دابعلا مط 3

 لئحر وذ كنا دازلا <

 هنذدم د 3ك دنا 00

 موقلّمز نوكت نأ كرس

 دامس لا ىل_عرصملا تن :كاذا

 داىرلا نم ةلعرل كإتملو

 دايعلا مل-طظنم كيلع ريذا

 دارفنا ىلع ديعيلا اردسلاىلا

 دابعلا تاقتم تملا ناخذ“
 دازهريدغب : قئاو دار مسهل

1 2 22 222222 22222222 

 نيب اماسقمهل نا لع نم عشب لاق هنامهسف:أ نيحصالا هللا لهأ نمناشأ اذه ءالع ضعي ن ءاشبورو

 2 ريشا ل لقل ارث زيالثاراذلا هذ هى ففاسا اع هلأ س ل ل-و رعهلل اىدب

 لو للا ناضتاب هنم هللا هديأ دقن مناك اذ ااهسالو ريمشنلاوةللا ىلع ريدقتلا و ىناوتلا الو

 هذه لهال يملا لكس حملا اونولهالااهيضريست ىتلاا"هلفغلا هلظىف ريض ال نا مهلا تالال دب هلقع

 ةرثكوا.حالاح بلع وابزدلاىلااونكرو هريغباوناوهللا ةعاطن 7 ارذ-ودءانكح ةفصلا

 |لغلا ويثو علة ناسو نس ظقت_ماخاماركاالااهلاودادزاالوانا وبهالا ان دلا مهتدازالو اهماهآ
 ةعجلا ىلع ذل سها ننال جس نم سا اءّكل ءاصعتلا مصنا نمناو هملق : نءنارلا باملج كّممو هةدعنم

 امحاصث روف لاص اا هذ هتءاراف نوكيو لعلو وجراو فوس كا نس< لو ةللرلابأل هاو
 قيرطاامكل عخودقف مزمابطب وفتلا اوردابو مزعاابفيوستلا او دياكف ةمادنلاوةراس داألا

 ىلعوبعلا هدعام نوه نع هللا لها ضعي لكس. (ةيصو) للدلاو دش را ناعم_ىملا هللاو

 21 هاا دوا ماما جدن اوت اعل ولللابمايقل اوراهنلانءاميصلا لاف ةووشلا نيكسن
 هدفت فدحو تاوهشلا لك ًابالو لمللاب مونتيو رانا عج رلا ناف هل ل_..ةذاهرك ذب سفنلا
 ' [| هدهج اهنمةداملا بابسا عطةيلف لوالا نم هم ةمتم ةوهش لذف طرق نم كالذهل لاقتفاا ارطضاو هيرح

 ْ لمال قو لج ال[ در قنو توملاركذ باه امام نيكستو نازح الار مومدهلا عفن ءاهكسعو”

 ظ ةظفاحناو بقر كيلعوه ناب ةسبقارملا لبق ساو تااوومشلا كلاسفت نع اثنا يولقلالغشبامد
 ,قيبض لكم حورشماو قيراطلا غالب ىل-_ءئيفوالا ىل اعتدت الآن بيس كا ءاعود نم هعاط ىلع

 ْ حارتتما ينص نمو حأ ا ريداقماب قثو نم ءالعلا ضعي لات رك ذف(ةيسصو) 0

 هتشعيام عض هبستعبالام فاكق ن هو قادلكحو نمو ,ةىد ىقدندو برو بردت نمو

 2ع سلداهتساو ناعور]مق سدل ةماق:ءا نسم لاقت هت ادبغلا لان م مهد عما لق 3و
 اه يل ل ل ل



 ١ هلمقنال تنا نماءانملان اف ةدعكلااال انمللادخو ['

 هزت كلكوا اهاوق تن ةرغلالارهدلاتابثداحامو

 ظ : رعش هلاودهنمكابماضراهل د نمو
 | 6 252525522525252 22222 يي يي يجبئيتت7ب7لل ل --

 ريدبسقت هءاهذو هديكنو رثكت عام مدآ نبا سمع 2 ١

 ريس ءاسةءلاو قع توملا هم اسعلل كسفت كنرَع

 ريدقح تاعول ريس اهف || || ام عبج نافاندلا طمختال
 رياك فدكمايالا ىلعان ةقسلا ةرهزرتلأ اين دلا نك اسان

 ريقذ تنأف عنتت مل تنانا || || غلا نسلانتنأ كلادباملس || ٠ هلأ
 ريبكب ونذلا نمريغطدلانا || || هريغلريثكتحلا لاملا ماجاب
 ريفخ نود اس كءلع لهوا ةوةثداوللا ن مكي ديف له

 ريكو ركشمكءالءاذاو || || ليلا ىلا تلحراذالوقتاذام

 ٍ هيداعع ل ل ههنداحا نم ىذاماساتلآش مهضعن لاق (ةمصصو

 || ىف( ةيصو) نسح ا ىهىتلانمهرشاعو كنطاب هنو كلر هاظ س انلل لعجاو كم هنا هللعنام هقكتال نم
 أ ماشلا ضرا ىف قاحاشس ضعبىفا راج تنكس حانسلا ضع لاق ةرالولا لدا ضع نع ةناكح
 ٍ 4 - دانق هاراببق ةعموصر هنلا كلذ ىرق نمب رقرهظىفتأر 5بهذل ارم علا لامع رغب تر هذا

 ٍْ لاقوا ىيحا ته اناندتاثلا هحدانف ييخرخو بابها ة الا هتان تعظم دا به اراب

 | اهب عفشا ةم ةصووأ ةظعهلَت اق دن ايرتئذلاامو كت احام لاف ىنارف ذ علط اق ىنانراب راةثلاملا تءدانق

 ااهرك دوت طا ملل تالا مزلاو تول لكى لاسقف منت تلفاتندلا كك 1

 رعش 2 لاقمم توميالىذلاىلاىدينيبفوقولا

 ريسسلاراداكئم || || اناقكل انعنتول
 رئثكص لاالبو || || لل كامعت تنا.

 6 رولا ىشعال ثدح | ىش الس رودقو /
 رصصملا دقانلااا حربتال حرهماب 1
< 

 ىللاهقف همكحجلا كإتنمىندز بهارات تيدانو هما|ن دع تحصا لف يلم تبو هتكرتف لاق

 رعش لاهم نلينغي هتاف كر لف كابي فعضناف كنيبج هبفاقرعو كلن هتيسسك اين لك

 تت حل

 اها ضرالاتازلزو | | .اهلاةعاس ترتقااذا
 1 اهلامذ موب سانلانم || || لئ ات لئاس نم تبالف

 ا اهل وأ كال كيرو | | اهيراهرابخا ثمن 1 0. |
 < ||,  اهلافطاولوهكلا بشت (| || ةعاسزعضرالارطفنتو ب
 ٠ || اهلاهامسقنلا ىرتنكلو || || ةوهقالب ىركس سانلا كرت || 55 (0 -_-

 : .اهلاقئمناكحةردولو | || ارض تمّدتامسفتلاىرت

 : 0 هارت تك اذا | | قمت قالب قود

 اهل اماو اًهبملع ام أذ ا كلم ينمي ا

 9 ا جيب هك 2 5 *

 ١ ١ 1 م 7



 1 ل ا هس سم عش

 جم جت ل يصب ب

 ,هال5

 ا | نم مكف كن ذردق ىلع نزملا لعج اوك مهدللا عج لاق ىدوأ يكلي مل وب نيسحلا نبا
 ل هان ور( ةيرولا ا ءاكد تلا لوط ىلا هحرف هلق ح رفنم موديال ار ورمس ىلع هنزرح هب فقو ني زرح» 5

 اوردانوا وبوت نأ لبك هلل ا ىلا اون ول ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ءادردلا ىلأ ثد دس نم
 اوعررتةةديصلا انك وا ودعست مكب رنيبو مكشن ىذلا اواصوا وأغشتنألسق ةللاصا!لاسعالاب

 توملا كرك امكسك أناس انلااهيأ اورصنتركحدملا ن نعاوبماواومصذت فورءملاباو هأو
 ديانالاو رورغلاراد نعفاضلاةعلا تامالءن مناوالآ ادادعتساهلمك ح أ مكنزحواركذ
 , (رعش) مهضعيدشنأو رودنلا مو بهآتلاو روبقا اى نادرو دول احمل

 لامزلا يراك راسخ ندقلاو #* لهمفىرهدلاو اه رهط 5-1

 5 نقكلااهنط ىفاعم< مودلاو * اندفلافقي رصتلانرهدلاقّرْفد
252525252111111 

 00 ملظب داخل اب هفدري نمو ىلاعت هللا لاق مرا ىف ىبل نيورت ىمشرتلا (ةمصو)

 راكسحا لاق هنا لسو هملعمتن ا ىلصهللالوسر نعتبثو كا د جال فئاطا1ن كسي سامع نسا ناكسف

 رعش ١ هيصون ل نيورعبطاخع ىمد ركل لاقت هنق دانا ةكبب ماعطلا

 ا مس نيا داعب لثاس “ب مارح دلب اهنا دكمب لظت الورعان

 ماوسلاناكابي مهن يذل قيلامعلا نمد #2 مانالا مرتح لازكحو

 سل ةمالظلا درناهيذجساو 21111110 0

 ميعلب ر فظت ناعالا ضارف ٍضذماهقو دو نامالا ةظورىف اهرمصقاو ةماللا لس ارم

 ىأو ىفلاهلاستف مالا ماتنوكححت ىتس رقمفلا ىلع اهتطوو ريدا ساكاهعّر-و 1
 تعابتا سفن "ترطخ مالافلا لابرمد فو تربص عوللا ىلع سفن لاف اذه ىلع ىو: سف

 قلفاا مالا دلو قلقلا بامر تعر دنأ سفن اسناالو طرشالب ا دلان هرج الا

 | انفلاىلاو ترطتةرخ الاىلاو تكلف تاذللا ترعهو تس مورا شب كلاداق

 ىو تروق ىوهلا شوو ترهتقات وقل! نمردنلا ىلءعو تريصقا بونذلان و ترصدا

 تدئئدقو ةرمشم مالاتلا سلغىف اهرب زعىللاو رع نودع و ترهز ىجادلا مال"

 مولا ىلا فو كلذ لكو مودقلا مول تاعمودش سفنهذه شياشللاتءرو شياعملا
 (ةمصو) اه امقورمخلل نكجي:الوافو دو هريخلاب ن نك ى أ اهل لاق لفكلاا ها نونلا ىذ (ةيصوو

 دانت تاكربني دهمان دوعسمنم هللا ةيهاسث لاق ساف بدع مساق نب دمع اهب انث ةحتم ون

 دواعي ل.عمس انا دسنب نينيساس ا نب ىلعاسن ىنالؤلتا معاربا نيهتناةبهانكره قع نب ةمالسنا

 جول نع 'ةلبس ىلأنعورمع نب دست نعهمب ركفبا ني نائلسانل مئاهنب ووعىباانثدح مزاح ىانبا

 قش كب لوا نم ةقواسع نمش ريرثثانااب لسو هيلع هللا بسم هللا لوسر لاقت لاقت ةرب ره

 هللا سقي ضراو ادياع نكت هللا ضيارغب لعاو ا يل يو دعلاو
 جد .

 0 3 رعس ةءيهاتعلا ىلال ةموظنم ةظعوُمف ةمكحم (ةمصو) ادهاز نكن

 هلوضف نلئالا مالكرشو هلاشتريخ دهزلاريخ ناإلا - ١

 ظ

١ 

 | م0٠ ٠1 هكيسابفتوملاو ةهرغملا || || ةغلبهراد ىف ءرملا نأ رولا
 هلق هنم كسفكمال ناك اذا ' | .ريثكص,م نك غالب ىأو إن ٠

 . 2. وجهل ان ئربك ورا عجاضمروبقلا ناكس عاضم

 ْ + هلشر كو فضا لكف ىقتلانم دازي اّيدلا نم دورت



 ٠ت
 0 صب

 «ىبنا!ناف كدنعر نم دال شغكبلق ىف د ىدت وعم” نأ ولع فان هحولا اذه قئنأ تعطتسا |

 مث لاقفنيدكءلعدل ل انتو نوره كف ةنملا ةحكئارح ريل اش امها عجصا نم لاول سو هيلع دنا لضأ
 ىعاامنا لاف ىتح مهلا منا ليولاو ىتثقانناىلل ب ولاو ىاًا سن اللب ولاف همأع كسا لى رانيد
 راني دفا هذه هللاةةقازرلاو مههننانأ ”لجوزع لا دقو اذه. ىنرعأي ل رنا لاق داتعلا نيد نم

 ةاحلاقد رط ىلع كل ذاانأ هنا ناصس لاف كندابع ىلعاسم ىوقتو كلا ىلعاوةةئاوانهدخ

 بالا ىلع انرضاناةءددكع نم ان رخل انماكت لو تمص ع كشر وس كاس اده لت 1
 هناسل نم ةًأرما هيلع تا دف نمسا دماذه اًذهلثم ىلع ىنادذ لخر ىلع ىتالداذا نورهىل لاق

 اهل لاذ هيانع تحرفالاملا ادهن اقواف لالا قم نم همف نش ام ىر دقاذها.هل تلاغف

 عما جلا اواك أفءورذعربك ال همسك هواك ًايراسب مها ناك موقل كوكل شمو ىلع

 بان ىلءمطسلا في ماش جب رخل .ضفلا لعالف لاملا لبق نأ ىسعف لس دن لاق مالكلا اذهنوره

 ءادوس ةيراج ت>رخ ما كِل دك نم انيق هيبعمالو هملكي لعق هينج ىلا سلف نورهءاخ ةفرغلا

 يلى تل لانو هاف رين ان هنا كلاش اف "هليللا» ل هيلا تيذادقاذهاتلامقف ْ

 ىل_ءاهبلع تأ ىتلا كلاح قد_ص هللا ىلا 3!ىنا اب لاس ةفر كامبل رطل ل
 تءقترا اذاو طقس مل كب لدا ذا هناف كم دق لزتف قرتال ثمح قرئالو ةنسلاو باتكوا |ةقذاوم

 ءايسشالارثآنكيل (مصان قدم ةيسصو) اكسشهوجرتاملانسةيهارتاملرتن ن اًئلاباو طقست تنأ
 لضفاو كلوش تناك ديعدام تاق نع لانا اقناو كيلع هللا صرتقا ام ماك !كيلااهحاو ل دنع

 بدوي ىذلاكديرتا مث كل غاب اهنا ىرتتن اوك بلع بع ل ىلا ريل لاسع ان ويلي 9 هراخاعألا

 همكصف ضرو ةنم هلع بح واما دبأ يارينأ ديعال جس امناكلذةيسئاامو لاَعَتلَأوْرَةفلان هسفن

 لجوزع مهر نعدابعلا عطقىذلأف جشم مكح | ىلع همقتسف هع يبام ىلارظنإو هدو دح مات ىلع

 ىلارظنلا نم مم لق بوق دصلا قت اقحاوغل نأ نءونامجالا ةوالحاوقزر نأ نءمهعطتو

 مومو اهم مه عطقامنا ن ودهاشم محأكصا ونوكي ىت>هنادعاو هناسلوالابقهلتا دعا اموةرخ "الا

 مهنوطنوم_هلجراو مب. دياو مهتنسلاو مهرادناو مسه ءامماو مهي وأق ىتم ملع ضرفام ماكح | نع
 مميلتو مهنا دياز عيالاخ داّريل ا مهيلع لخ دالاه ا وءامسشالا هذه ىلعاوفةوولو مهجدرفو
 تاودحماورّوح ْلاسِنا اوءارقلارثك !نكلو هبتما اركدباوذو هّتفرعم ند نم ”مهقزرام لسجن ع

 هللا رغغتساو لجاعلا فنيقدإولا باوث ةذل ومر بويعلا نم مويفامو اهتم لسلتل اون واهو بوذذلا
 || لاعانِم يلبس له نما .ارر بكس الجر ناكر واما هلا دبع (ةمصو) لعفتالو لوقنا#م

 هاعةأرماتمر ”لليل واخ دام ن يدب جوملا نا هلا ىلا هءوجر بيس ناكى ل ديالا عفر هبهلبما

 ايف اهب حرخو هقنع لعاه خاف موقلا» الوهىديا نم مينو ةءلس شا يلا ىنلج اهل ِتلاقو! 2

 لاةاهعافو ىلا هسفن هتعدف قر اق لاج تاَذِمَرملا تنلكو ءانوقالا« اديثالاراطشلا نمناكراهب ىلا
 فأخ اف لعبتلا الا هبقن هيلع ت وأ اهبحاص عم ءافواذهاموةنامإلا بجحاالو يد._ةنامأ م سفئإب

 : لاقذ نيرا نب هذضر ذهيلعهءلافرخآ ا جر را -دخأ هيف ىلع

 نأ ىلا هي ردنكسالاب اقاف يملا بلطي هنيح نم رخو هنامزدجاو هنمءافراسعلاالوراسلا ىيننإ

 اناان ( (ىللاقفروا غل !هللا درع ناموا لايت ىلبشالا نا اا

 نا 0 قيال اي است نع 0 رسم لنآ ن س مل

 يش ا لا ا 000 (نلا رشا م

 ا بمم تععع لاو انينالازيبانباايعتج لام ةسلاحملا ىف ”يلاملاناو نبا ثي دج نماهاش. وو

 دعم
0-2 



 نانافاعلاى هل سد ايلعل ربل نم ناهس

 ناف هاوس "”ىجلكف انما هقلش ىلع ىضق

 نامز ىلع تيكبألا نامز نم كن براي

 ْ رهظاامناكهلقىفام,قوناعو تح سانلا ارهظا نم ةلعدللا يضر اطل رع اع 2 رع ةحصنإ |
 نى وطول سو هملعهلتا ىلصانتت !لوسر لاق هوب ةحيصنو ةيصو نمنتمت (هظعوم) قافن لعاهافن

 هقفلا لهأ طااشو ةيصعمريغ نم هغجم لام ند قفناو ةنكسمربغىف هسفن ىف لذو ةصقنم ريغ عضاَو

 أ لزعوهتن الع تدركو هترب رس تح صو همسك ب اط نأ ىبوط ةنكسم او ةلذلا لهأ م -رو ةمكمللاو

 لضفلا (ةصصو) 'هلوقنملضفلا كءاوةلام نم لضفلا قفناو هلعن لمع ناب 1 نع
 ىنانالافعببرلا نبا لضفلاهعمو حديشرلا نوره نينمؤملارعما ناش ور نينمؤملاريمال ٌصامعنب |
 كل د لاحد كلو ل انقذ كنت ال "ىلا تاسراول نينمؤملاريم اب تاةفاعرسسم هملا تجوفننينموملارعما

 بانبلا تعرقفهانتاف هملااب ضما لاقف هنسع نب ناش شانه ه تاققهلأسا الحر ىلرطتاف ىسفنىف

 هللاق كّشنال ىلا تاسراول نيم وملاريماا. ل !ةفاعرمس محب رف نينمؤمل ريما با تانتفا نم لاسقف

 لاقتانجرخ الف هند ٍضقا ىلىلاةذ من لاكن يدك لع هل لاق ع ةعاس هن دق هقا كر هلك انع ك1 د

 نايفس عمهل ىرحام ل_مزرك ذفقازرلا درعانهه تاّضف هلأس | الجر ىلر ظن اا كبح اص ىنع ىنغا ام
 هنلا ان شما لاةذ ض امنع ب ليضفا ا انههتقفهلأس ا الجر ىلر ظنا ام_ث كءحاص ىع ىنغا ام لاهو
 بجاثلق اذ هندلاذ تعرشذبابلا عرق! لافاهددربنارقلا نمت اولي ىلص اقوه اذاف
 ىلا قرا 20 هنلع ال كي فاك ناز اضن تلتف زيا ول ارسال ىلا ملاين نسأل ارا

 ,تغيسفان دياهمع لوف انعقاد اخ دف تما! اءاوز نمو از ىلأ ات! ح ارسل |اهنطاف ةفرغلا

 تاقف لح درا اباد اد د ايداع نم نماسها ايلاف هلا ىلبق نيمو ريما فك

 دبع نيرعناهل لاق فهلا امرها ان ؟ امدح هل لامقف "ين بلق نم مالكي هلمللا هتملكل ىسفنف
 لا ىفامهل لافذ ةوبح نيءاجرو ىطرقلا بهكن ب دهتو هللا دبع نب لاس عد ةفال_ا ىلؤان اي زعلا
 نباولاس4 لاف ةمعنكبادصاو ت'أابتدةعوءالب ةفالخلا ٌدعف”ىلعاوريشاف ءالبلا اذهب ثملس ادق
 .بعكن ب دج 4 لاقو توملااهتمدلر طق نكماو ان دلا نع مصق هللا با ع نم ةاهغلاتدراناةقادمت

 اشادكدنع مهرغصاو اال دنع مهطسو اوانا دمع: نيإبسملااريبكن كملف هللا با عن ءداملا درا

 هللا باذخ َيماَدَع 0 اسر لاهو داو ىلء نت ولاا مكاو لابارقرف

 ١ قاتم كل !وقا ىفاو تئشاذا تد ْكل_سفنا هركتام مها ءرك او كمل بحت ام نيس مال بح اف

 1 مي اليطو تي نممق كمر امس لن الا هيف لمدير دما كدلع ف اا
 هل كاوفراو كباصعاو تنأهلتشت لاف نينمؤملا رمان قفراتاةفهماع ىشغ تح ديد“ ءاكبن وراه

 هيلا يكشز زغلا ديعنبرمعلالماعنا ى غلي نيثمؤملاريمااب لاسقف هللا كح دز 4 لاق افعال

 دع ن مني فرم هنأ لاياو بالا دولاخ عمرانلا ىرانلا لحأ رهن لوط رك ذا ىخ !ايهملا ب 3

 دين رعى عمدق تح دالبلاىوط باَكَلا ًارقالك ءاسرلا عاطةناو دهعلارخآ فوكمف لحوز ع هللا

 ْ يكف لاقل جد زع هللا قلا د ةءالو ىلاد وعاال كي! ىلق تعا لاك كجرخا ام هلال اقف زعلا
 هضعوتنا لد؟ قطا رع سابعلانل نينمؤماريماا.لاسقذ هن كجرئف دز لاق م اديدشع ءاكين وره

 ظ ةرسح رمال ا كولا: راما لع ىنرما هللا لوسرالاعذ مسو هلع هللا ىل 2 ىننلا ىلإ“ اج رلسو
 ١ ىفدزهللاوو ايد شءاكي نوره كبف لصفافاريما نوكتال نأ ّيعطتسسا ناف ةها. ةلامولةمادبو

 ملأ ناف ةةيايتلا وروما اذاسهنع لو ارك ماعلا تابعوا -اي لاق هللا كحر



 هال# ٠

 :3 كدت موت طاق عهد رطلهرب رهان كلف مهنءْباذعلا فرصييلاز ظنفاناذع ْ

 هلمكت ىلءاهف هضر -ااناس ا اهسوض ةمصوانفراسعم ضعن ىلا تلك (ةصو) باسملا |

 راعش. ىهو هتناسنا | ْ

 اناحي رواح ور نكت نا 1
 ل را ١ || |-تروص كاطعا امنا 0

 ا ' ان[ ككاامود ًايامزاح هتروصص زاحدق ىزإاؤ

 بع نم بغلاف ىذلاو
 قلاع ءوكدب ىذا

 ناللعَمْلا هنعلأست مث لوا ع نكملو* ءاكدلا هلت مرثكا لاسةةانان !نيلاسصلا ضعن (ى هواوإ |

 ميهاربا لأسمددخا مث مددت نم لقعاف هقةمد1لا ت درا ىمو قمع انالا كردتال ءامسشالا عجم | ا

 لاقف هللاءاش نأ مث تافئيهاربأ لاف لعفتو لاف هنعاهظفح ةمصون ه.صوب نأ نوذلا !ذ ىبخالا ِ

 لاف هللا كجر نهأمو تاق نه دعي تددا اذاملاسش د نهتنن ت1 نانا و ظفحا هاربا ان |

 كئر و كلذ دنع اهلك ر وما ىفهّلل ىلا عزفاو ىوهلافااخو تاوبشلا داعوريصل ادسوورشفلا قذاع |

 ضارفلاءاداو لمعلاو لعلا سة سهلا هذه كثرونو ربصلاو ءاج .رلاو فولوا. ضرلاوركشلا |

 ةبفاش ةفرعمورب زغل-ءسمالا ةسجن هذ هىلا لصت ناو دووعلا.ءافولاو مراسحلا ٍباتتحاو |

 نال ذخو نايصعو نامرح سم ىلإ نأ لد ولا لك لد ولاو ةيهار سفنوةدقانةريصبو ةغلأب ةمكحو :

 لاسعفلا محق رج مبقلا مقاو قباب سانلا ىل_ع ءارزالاو هللا ططسامل سفنلا ناستسساو

 00000 و هللا بعالاع سانلا ىلع سسجتلاورازوالا روهلثلا لهو لاعالا ىواسمو

 هتصو همالكو هءاطعقهذخاو هضغلو همحو ءإعو هلع صاخ | ةرمّدع صلخا نا وطمم ىيوطو أ

 رحل او ريل دمصو مصنلاب ةعانصو ق دصل انةراجت ة بج لالا هوجو نا يهارب اانإ_عاو هلعفو هلوقو

 كيورب امو ل0 لو لا م ا مهيدحو لص الا لوا كارو ٍْ

 صاللخالا امشا هس هعم نوكحج نانح 1 جاتو لمعت سة لعو كانكي دو كرتسي بوو

 هولا انرق كرت ةحارلااهيفءامتشا ةسسخو سدلملاو عطملا بم ببطوق ملا هقفاوُمو قيفوتلاو هينلاو

 ىتح هللا داسع ىلعارزالا كريو نيةولذ لا نمعا ع نع تيغاذا ةعاطلا ةوالحو تمملاو ا..دلا فدهزلاو ||

 ةلزتملا بحو نيد زتلاوءابرلاو لا د اوءارملا سة كنع طقساه دنعوهّنلا ىصعي دمك 5 ىلع ىردزرتال |

 قيدسملاب مريتلاو باسح اهيفةذا لك ٌلرتو هللا نو دق الع نكح عاطق مهلا - نهمف ستحو

 ةسموا ةلزان ٍهليوا 'هلتار ةمعن لاعلان يقرع مهارب ,ااي سو راخدالا ل رتو لاسطسأ ةفخو قدعلاو

 هصاتعلا لا لوقن نمو يلح هاعاج تلمع نا سهارتا اك مسحا متوبثدعد م دق لزتوا هءلتاه ةنتفو 'ةسضا# ا

 بابلا اذه ىفاموظةماناص ولا 0
: 

 | ىناررامكحج ليلخ ىرا ا هب نالالاانأ!د- |
 3 ٠١ ىناك ءاكيالن منايكسم ١ قرط تكلمامىراتسلا |

 6 ١ .ىناد_ءام قالا دهجول أ. قزر توما نا ىلا ىليفا

 3 نال_:نعو نالفنثعو ]1 نالفزع عالق نغمسساف 3
 .٠ ٠ | ناللاوهحولاو ضرعلل || | ماوق هلع نم ٍلاملاغيأ

 . | ىناولاو زهلاهحاتفم بانه يلعرق فلا

 ناءذىف هللور. نه أ | ه و وه ك3 قزرو ١

 ' 9 وول دج يرو
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 ا كاز قي .ةوطخ لكب طعت ةمددملا ىلعهللا دعا ام باونرك ذاو ىزعت نأ ب تاك

 |ىلعل لا لساذا (ةريرهابلان) نويلعد دراف مال ملابشن دين اذ َنيلعتالفءاسن عمجب تر هاذا ِ

 ماسلا قي لسيما نم بعت كتالملا (ةري رهانااب) ةّرمنيعبلسكئالماهيلعتلص هملعدرف لما
 نيا لاق ةنا لهأ ذم نمو ةنلسا لاصن ن ملوش هئاق ميلستل ادوعت ما ) هيلع سالف

 هقلاكذ نم بطر كباسلو سماو عصا (ةي0 ةمايقلا 0

1 
0 

1 

 ١ |عقرنأ لبق هيطتساوالء ارنا (ةريرخاناانإ) اسمان كله نكيذلش ا ةروعرتم ل 50

 : | نم هلا كلامو كل .هْيهلرش *ابتنآ كانا ن ناطلسل ا ىلا ع ةرتاق هللادو د> نم اس قناطا ا اىلا

 / ىصو |ةمصوىءائلعلا ضعي لاق (ةمصو) اذكواذكو عقهللادو لح ٠ نمش نر وددتم اك كلا

 نمورم.سخ ا مع لفغن دو حير هيسسقت بسأح ن مهنا لعاابم
 | نمو رمسياريتعان موا بقاو ءلاىلا راظان

 ْ رورمسلا صخب يلا ع رازوتكربااو ةمالسلا ىاتلا قوكلهلا نوكي طار ةالاوو» وتلا ولع موف

 كإم ةعاطلاوةاحن ىوقتلاولذلا ف فرشملا فرمسلا عمري ححلان نمزيش ةعانقلا عمل ءلقااو |

 ا ماعلا جر نس ليمان ندم وق ف## كلا تان مووت ”ومقدصلا فءادو أ

 دف ركسشلايلاذاكن مو يك اف تنمو اناو م-اف تيضغاذاو عاقاف تهدناذاو لش تلو اذان ْ

 دفرام مهغتف هركشب كلش هربا دب نمو لعفلا «ذقاف ءانثلا كضرقا نمو ةعينصلاكءلاىّدا
 عضو ىدطعن نمل دفرف غالبا ديضو نم كتادفإ ىذلا نا كن عنيب الع هلعحاو دا | رد

 كاركشي ع ركلاناو هعمس تق ما الا دنع كفور عدن َنعضتالف باسحالا ىوذ ماركلا دنء مث 0

 رعاشلا لاف ةمالل | ىلا هعمل ها لوويواقوخ كلذ بس< ميئالاو ةئفاكملا كلدصربو

 3 السق هلت ةدق كلدعا اهل اقورعم تنيلاواذا

 المت سم كّمتاىفالقو [| || هللا ارذتعم لاذ ند نك
 الق م ٠ تن :اعناؤ مساذع ىنرجعمذ رفسغت نق

 الجار كش هتعدوادقف ءافواذ لاذ تسااو ناو

 نوكُتوا ايعّدمةفرد ءما ف نوكت نك ايا لاستف اناسنا هللا نينراعلا ضع ىدوا (اناصولا نءد»)

 ترش اذاكنا تاءاّمأ لاف كل ذا: رمسف هنا كج رهل لةف اتم ةدامعلابن وكتوا افرتزه ا

 ةلاح ودوم كهنلانتنك اذاو انعدم تنكاهتئاق-ن ءاىرعم تنأ 0 كل 2

 ِ ىف هللامال ةداسعل انهن | ن قسوم تتر نابل هلق تقع ذرات تاكل اوسلو كيو

 هرير رجال هتيبصو فلسو هيلع هقلا لص هللا لوسر لاق 06 وب ةمصو )اًةلعتمةدايكلاب تنك ةدايعلا ٍ

 ازتناخ /رانلان منامالا سائلا بلطاذاو اوعز ك سا !اعزفاذاماوقادر طبدري رهابا ابك ءلع

 || نامزلا رخآى تا نم موقل اه مسهفرعا ىح ل موفصو مهلح هللا لوران مهن هرب رهوبا لاق
 000 0 00 1 0-5 0 درت 0

 قد عنارا
 : أرطلاو 0 ا اورْثا ةيالا هير .ارقلب م

 ١ ياهلا اوبك حاس فاح لالللا أ 11 ا عطش الاخ

 6 اد لاةرثرم لعدن وس لوسي 0



 ال ٠

 تش نال ةاكز هملع تمد لام كل ناكنا  (ةرب رهاناان) رب
 عزا رصالاو دو ملا كقلاذا (ةريرهاناام) ةمامقلا مول ىلا هثْرَم ىهفت دحاو ةَر هس

 ىنارصتلاو ىدوهيلانكتال (ةربرهاناأن) ءوضولا دعاف تاعفناف ءوضو ىلع تنأو هفاصتالف |

 ةمدلاو دهعلا نم مهامنا همركت نأكل لعالو كل ذي هلذتهّللاو كنا هعسان همن نكساو ”ىسوجناو|
 م-هلافطا نيبو مهني لغالو مهنذانالا متو لت ديالو و سفنا بيطبالا مهلا وءادخ ويالثأ |

 ىنارصنوا ىدوهس تولخ اذا (ةريرهاناان) هللا فرعتود هاك دة مهئاسن فن وانالو

 ا

 الاى كب رشنكتلومالاف |

 مهمادحأن اداتحمال (ةريرهاناا) مالسالا ىلا هوءدتى تس هقراف نأكل ل < الف ىموتثوا

 هوعدت نأالاَكم دعا نمنوكال لب كب ذكسفئش ءىتوا هي ذكتف ليزغتلا نم ئش كت ًاءنأ ىبدعف أ

 نان (ةريرهاناان) مالسالا ىلا اعدلا نسحا ىه ىتلان.واداجو ىلاسعت هلال وق ودو مالسالا ىلا,
 لها» ادي رحاك ل رجا نوكينأديرتا (ةري رهاباان) اق.فدناكتا دحاو بوث ىف ماماريغوا تنك | 1

 نأدنزتأ (ةرب رهانا ان هل هيهوثا كول راق ةعبلب |مول همق عم بوث سم دام الرز ظتافردنأ]]

 ىد رغ ناك يس ناك ص ل تاكو ب رح نهد ثاغتسا ن نءثغاف اهررمث كلب عقيالورانلا سد بح عدت

 (( ريرشانان) ةماشقلامولمغ نمح رد نيدوه او نيبوركملا نع ع سفن (ةريرهاناان) ناكم دهن أك ش

 ديربهنا هتمهللالعنم (ةرب رهاماانإ كيلع الصا يةك_:الملا كاع _.تن قع كعرغ ىلا سا
 (ةربرهانااب) هتومدعبو | هن سف هك دء انف لأنهو كاع ال كسلا نمهللا قرره: دءاضق ||

 لثمولف تانسالا نمهتث رو هيف عنصيام لكف هبقع هثرو عهناكصز ىداوالال-الام باصا نم

 ةمامقلا مول سح نصبوا انص# فذت نم (درب رهاناان) مهروجانم ضن نأرغنمكلذ]
 لاه لاس ىداوامو هللا لوسراب تاقلاق لاكام ناس ءقيواحجرذ تلاته لاب ىداو ف
 هيلعو تام ند م (ةربرهانااب) مهتاوجان محرتخامو مود هم لبس ع ي+ىف ىداو لابخ ىداو

 نم صايسةوهف هاسضق ديرب هنا هنم هلل أماعي لو هدب دب هيلع مهل نم لو هتعروه دس كد ءاقولزتد نيد

 فذقوأ ام 2193و ةغب هللا لسيف لولا (ةربرهاناان) ةماي.قلا مول هنام_سح

 | تاراث 0 مان هةران“ هل بن ذ برذ ةماسقاا مول م2 بذ لك (ةربرهاناان) ند#واة:د

 امش باصانم (ةريرهابااب) ضرءوالامو مدا ةلظم نم تارا“ لوطا ملسملا ىلع بنذالو

 ىلعيراف ةلظملا تلي اداه دنع سباو عترسذتو ناكت ساو هنوملدق "لجو رع هللا ىلا باف كِل نم

 هن معستالو كش الق ناسا كلإظ نا (ةريرهاباان) ءاشاعه دنع نم ةمامقلا م ونهايعمخ ىو رينأ هللا
 ةريبكو أ ةريخ- ف هلم نعابفء نم (ةري رهاناان) ءاوسوهو تنأن وكت دتلاس مقرعتو سانلا :

 | (ةريرهااا) الخدم هللا نولش ديني ذل نعي رم نمو هف هللا ىلع هرج ا ناك مو هللا ىلع رجا

 (ةريرهانااب) ةماقلا مولةرخ" <هل[ق هلا ةكتالم كعورتف ل بوز ع هلأ ن د نءادبحأ عقرتال |
 أ كير ىضر هيدي رت تنأو لصو لددلاب مقفاباوعيموارو.ةمو اتيموابمح هللا ةحر كءلعنوكتن أدب ثا 1

 ثالثراهلا نمو تاعاسثالث لمللا نم كِسلعَرماذا هناف كنوطظةوباوغرفاذا نول هب كه سم مش
 نوكيا هج كساناوز زؤفلص 4 ,رهأب أان) كلذ لم للاكل اطعا هت دلعي ع نم كدب ىفو تاعاس

 |لدا (مررخالا اينالازعأ دنا رز لا 1ك اوكار كتل اح كتير
 املا ينوي اجا وهناسلو ا ني هللا همسي , رخل كص ف كا نكي نيجإ تل اكيراعت ا ىلا لاش عوُكلا دغ

 لاق ةمابقلا مونراشلا نم هللا تر هللا قاخ عيت محرا (ةريرهانااب) رذاو موس ةرخ ”الاو

 هللا جو ليسو هلعوهقلا ىلص هينا لوسر لاقت ءاملاقنوكيبانذا ام اللا ها لوسزاب تلق ا

 باو نالنموتتا لجو مالا دعا صراف يجمل ضال ("١ هيرعخلاو) "هداك هلاك

 نب زخازع ير 0 9 را ا مل اذ ططسج جيك

3 



 ترد ٠

/ 2222 

 أ هنقلتىح ا..تناكواو توما تاركص قوه نم قع ل دتتأ كل لكال (ةريزهاناان) هتانالا
 هللاالاهلاال ناداه توملاتا ركس قاضي منقل نم 0 ريرهاناان) هلتاالاهلا النا ةداه-5

 ْ هتناالاهلاالهل قب ةعقر قمع كلف اهلتي ل ناف هتان تح عج ل مما ناك اهلاقف هلذي رشالهد>و

 | هقلالوسرإب تاقفام ده بونذلا مدهتارن افىلرفغا بر هللاالاهلاال نأ ةداهش قوملان ةأ(ةريرهانان)

 | هلكيلسو هنيلع قا لس ها لوس ودعت لاك مدهاو عدها ى ,هلاقذ ءاسحالا فكن قومالاذه

 ا "نا (ةرب رهان األ مدداو مدها لسو هيلعهللا ىلص هلل |لوسر لوب هر م نب رششع نمرثك ١

 || كل تان ةرطتق ل تحح ددعي تان_سح ىلإ طمءت كناف نيتعكره دنع تدلصالا ارطمساعارطعالتأ |أ

 أ كل ناكالا د أ ضوتيال هناف“ ءاماان قّددت (ةر رهاناان) ربل تاق ازيا ةقرو لك هيعوتعاسلا

 وسهر خال نأ تلعامأ (ةريرعاناان) ئثهنان_سح نإ م ضقت تارسغ نجدهن اعين اشم

 * ]| ىلعدع (ةريرهاماان) ةيايقلا عرب لع ام مدح سال ال لق (ةرب رهان نإ هتك اف ةهمجتءاشاثيشح

 | ىلع تدمع نا كباونامأو هللا كجزرذاكسل | نيكسملا ىلع تدع نانا اا رذاكن يكسملا

 | كل لدالفكداوواكتاوا كس !لاسع ف تنك اذا (ةريرهاناان) هيما نح الفلل نيكتملا

 | تأريغ نم كمطعت ئمالا ئث * كن سها لام نم كل لال (ةرب رهانأأن) هما عم قلصت نأ

 رب .رهاناانإ اش صان هواكف أدفت هّمم'ىْش نع ءمكل نيطناذ ىلاسعت هللا لوةوغكلذو انهلآست

 | اتاغناك اذاهداف نة بطر لكمبالا اس َنوجاَّوْذا تو نم منقددتي نأ نوال < ال اسنلل لف

 ا ا عر ةماببنلا و عطاسلاروذا ا كلن نكي ىتنس ساناا لع (ةر رهاب

 معلا غل .ىح كنوص عقرب ناذال ادكنوص تءفرا ذا كناقامام اوان دوم هكا (ةزيرهااان)

 ندع لمت ماباناس اذا كلو تائ_.-رشءهدد_ه.ّدإ ناححالاءو * ىلع كيوص

 | مامالا فدكو هللا لوسرا.تلقانئا>امامنوكتنأالاءىث متالص نم صةنرال مهتالص لثم كلو
 | قوف بدأ ىف نيرضتال اميل ا ع اال 0س كا

 ىلع اسلي كنب لهأراغص بدأ (ةرب رهط ان) ةمامسقلا مو. صاصقٌئىهذتدزنا كناف تال

 | ليدسلا يان كسلع (ةرب رهاناان) انالئزواجحت الو برعضاق نين سرممعاوغلناناق روهطلاو ةالضلا

 | ةجرناف ءا افلا سلاح (ةريرهاناان) طارمصلاىلا دكتالملا كعن له ىلاوا كغ 1 1

 مهةبرَط ىف نيملسملا ىذا نم هناف مه رط فني ملا ىذؤتال (ةريرهاداان) يع هو رط منع دعبتال هللا

 || هللارعست بارتلاب هطغفّئد رطلا ىف ىذا ىلعتر ماذا (ةرب رهاناان) اعيج هك الم او نوأسملا <

 ]| ةقدصا اف ىئملا كد ىرمسلاهديدفن ى ءايذدتسرا اذا (ةرب 0 ةماسقاا مو لع

 موي رسيام هللا كاعمسب ىتبس لوما نم عارذ لكما ناكمد سيال ىمعا عم ىّم نم (ةرب رهاناان)

 | تاع مادا رساسق يبعد ريش نع دل اسي ىذلا ”مصالا عسا (ةرب رهطاان) ةمايقاا

 ” قي و
 الأ دكرأل (ةريرهأناان) ةماسشا ا مول فقاوملا نسح ا ىلا ةكتالملا ل درت لاضت درا (ةريرهامااب)
 | هرانسلا ىموخحاالو هتةءموص ىلا < ع حاصلا الو هتسنك ىلاىئاريهالا الو هنعب ىلا ىدوهللا

 | ادسادعزال (ةريرعطاان) عجرت ىتح هاياطخ لثم يلع بتكت نذا نو تب ىلاذل تضخ

 أ | ادب اسمممل لا هقادابعذشرا (ةري رعاناان) هبنذ لغم كءلعن وكي نذا هي لمعت ادو د بريغملا

 0 ل ' (ةريرهااان) امش مهروجان -صقنتالو مهدوجا لد كل نكي ىرت لاو مارا دليلا ىلإو

 تلق زلؤالاو مرهم نعم ناكاذام ارا هللا تدب . نودع ئكسلو ىريقةرابز ّنهلعس لونا ءإسنلا
 ' ١(ةرو رهان 0 دا جسر السا مق او تا لوران

 ع رهانااب) كلذ كل بحئا ىناق تاسلالو ويْل_ءلعنيملاظلا نم دجال نو حسب ال نأ تعطتسا

 | كي رشتن : تيكوعرايو نأ تدمع واق تنأ ل دعنا لئن دس مالا لن دج فرمان 2
 املا سلس ل7525 55522 2222 2223003 م-م-سسعسدل
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 أر لاق هزمالا كلم قيبالاهغقوم فقومذ لا مفرد يبق هلا قنا فلق نم (ةري رهاناا) |

 نم كشاف ءاسموا ةماسسقاا مول ىواس تاق كده ءوسق نت ذغق“ هللا قتاهل ]3 ىذا |تنأ ١

 أ طارمداا ىلعهدصرب هئاق هللا هلو ام ىلا ءاسا نم هناق هللا كلو خام ىلا نسا (ةرب رهاياان) ىؤارلا |

 1| هل ىدنقو هنعدشا ىعر 3 كمزع نر نك زنأ درا الا فو- ىف ىلصن هو ةأض :باحردقولو را

 الملا ليللا أ لو هيلع لقا ىلص هللا لوسراب تاقلاق هريره ولأ مع ءرودرج . الاوايدلا قهتحاخ |

 | نيإسسملا ءامد نهرهاظلا فرفتهللا قاتنآتعطتسانا (ةرب م لمللا طسو لاق لضقأ

 - كإءعقاضرغ هللا واح نءادح أ َنذضتتالو نيبزتملا لوقا نم ركن ا مهضا ارعاو مهلاوم او

 انممكيأق كك ساو اند هللانر مساف مه تركذذا (ةربرهاناان) ةمامقلا و » خهحررشلا ضرغ
 1 نأ سال ايلف يدلل ق4 اذا (ةريرهااان) . اهتمهقاذل رمال دل ٌرعششيو كس فنو

 ١ هقاايكمطع نذاان م نموم تاو لانمع عمدتوالا هود كبلق ناو الق هوان افك لع ٠
 قبح انما ىف ل_ثدنى د ةماماا مول يق زافتال نأ تئننا (ةرب رهانأان) كك .ريالو ىلا عت

 لل ضراواممىلا ل_صوق تاق ةثالث رات ىتيمح انا كف امل عاو ىناسنتالابح ِْ

 ةنخلا ىلا ةريص# هنعهللا ىذر نمو ضاره_:عهللاو حرخ هللا سقي ضارودو ايندلانمحرخ أ

 سانلا لع لا ركذملا نع ىبخاو فورءملانهأ تفك لاف ركنملان ءهناو فورعملاب ره يما

 أ هزو ا نأ كل ل<يالذ هف.سو هطوس ف انتال ىلاسعت هللا ىبداعع لمعي ن 2من :اراداودانامهتماوربللا |[

 1 تنكناو كلذكت نو توملا كم ىت-سانلا هلعو نأ رقلا لعل (ةريرهاماان) هللا قنا 4 لوقت تح

 تدىلانونم ؤملا هاك دما ملا مول ىلا كل اورفغتساو كسلع اول دوٌكريقىلا ةكتالملا تءاسكاذك

 نر عطس انا قابلا يل هيل لع ديراط 1 ىقلا(ةريرهاناان) لبو زع هللا

 هب حت اللا ناقت تنكث يح كاذك |

 | نسا ءانثلا كل ىمْغ نأ تبحا نا (ةريرهانا ان) هلق ارفغدل نورفغتسي كت الا اواسندأا نم
 | " الاواسدلا ىف هللا !هرمصن سانلا بّدغن نم هناق سانلا ةممغ نعت سا قك ةرخأ الاواندلا ىف

 آر ”الايف هترضناماو هنع مهب دكت ةكئ الملا تناكألاهلوانت دح نمل هلا انندلا ىف هترصن امأ
 كِهللا طسبي هللا لمس ف دعا (ةريرهاناان) للعام: نسحأ هنم ب ةئيو عندصام عبق ن ءهللاوفعف |[

 | كد ,ونذ كلمنا ذغي تنبلا تحاو بستكت ال ثيح نم قزرلا كن 0 زب رهاناانإ' قزرلا |

 ١ هنو كنماوضع هنموشع لكب هللا عي باقرلا قد دءا (ةريرهااان) م ارخادلملا ب تيفاد تا |

 | تاتسحو ةناتسح سا لتس كل ا «عئاسلا عب شا (ةزيرهانا) تاجردلانمكلذ فاعضا |
 أ عر:نأ ولو هلمدسعت ًامسث فورعملا نم نرةال هرب رهطاان] ى مم انس ن مكلع نديلو هينفع 1

 ]| (ةريرهاناان) ةنطاناؤت هريغ صو ميظع هلك يلاوربلا لاسدخن ن هداف قستسملا ءانافدولر اه

 || لخدمه كنف ناط.ثا نكح ءالو تستدتالٌثدح ئمقززرلا: كمت يمه نافدالصلابتله أ سا

 | كقف نس نورمثع هب كا بتكي مناف هتعئف سما لوح اس امعاذا ( ةرب رهانااب) كاسالو |
 || نيحو تامسحرم ءنل تكي هللا كل ربهل لوثقت نيس كلنا لاق لاذ فيكى أو تنا ىابمقلا لوسراب

 || تالسجلاو نب نيلسمللا رضع (ةري رهاناان) َت :ببح رمش للا بذكي هلل اكيد ميك لوقت

| 

 | مهروا نم 2 نم مهروس ا لثمكل نكيو كلءاعغش, مهاك اونوكي تانمؤملاو نينا
 أ هيتكووتلا» اسناو هللا لسر عم © ند " افاقي صادق ادنعنوكتن أ ديرت تنكنا (ةرب رهانااب) ّىش ءءء أ

 ! هللاالاهلاال تنسدا اذاو تديصا اذا لعن ل دس راغلا ىلع عر 22 نأ. 1 ري (ةيرهاباب)

 و لوحالو لالا لالي بك هاو قالا هلالدلالو ثمل فقالا هك رشال دس و

 01 0 رج حي - -

 | فوج ىف ةالصإا_بم لكىلع, (ةريرهاناان) .ضاضتال طارضاا ندري نمو نءمكو ب قاعتسفا |

0 



 ه8 ٠

 100 ا هاد هنع هللا ىشد |

 قمر ل مادامامت اد ىدي ىلع اتروصىواعلا مل_ثلا ططتع

 د 5 1 : وعش هرج

 | : 0 الملا ئ ناو هو ربى 0-5 ىشع حا ملا دق :

 ظ .٠ 0 لاوحيالانري والا هتئمدلاوتعب اقيط ىرتاق

 0 هناعم ودم اهرمصمق دحاولام فرح ارق
 1 9 هَ 3

 رن دك اوهللا مسل-ةفتأضواذا (ةريرهانأان) ةريرهىباللسو هلع هللا ىلصءتلا وسر لاك أ

 2006 نأ اذا 000 ءوضولا كلذ ند غرفت ىتح كل بدك لازئال ك_ةظفح ناك ١

 (ةريرهانأان) كنع هذين تح تائسحلل بتكتب رتستال كتظفح ناف هتادجلاو هللا مسن |
 2 تان ل ستكت كتافف- نا 2 قا مس لاف النت تكلمانو؟كاه) تبشاذا 1

 كت نمدلو كل نكن اف (ةربرهاناان) كب وذ كلرفغ هبات ن نمتلستغا اذافةءانطا نم لستغت

 ةياد تيكراذا (ةريرهامااب) ئث هنم ال ىتحهبقعو داولا كا ذ سفن ددعب تانس- كل باك ةعقرلا |

 ةئمفسلاتيكراذا (ةريرهابااب) اهرهظ نكلزنتىت- نيدباعلا نم بتككمنت داو هللا مسلخ |
 اديد انوا تسبلاذا (ةرب رهاباان) اسهتم 00 2 ىت- ني دياعلان هايتكت هلل دخل او هللا مس لق

 تكامامُكش 0 (ةريرهااان) هكا س لكد دعب تانسح ا بل لذ

 اهتسىفالا أ سهارمال (ةريرهاماان) اهو افنع تنك كلذكت نأو تناذا كاف كم

 هللا وسع تناوانندلا تاكو ط ىف تيم كل ذكت نكن ا كنا اه درعا ىفالا اتسمت الوامرمضتالو 1

 كناك كئمرشو كنمريخو كت مرغصاو كن مربح ا وهن عىذالا لجو (ةريرهاناان) املا نم

 وع لك: نمانمآةماسقلا مون ءاجتكتالملا هب هللا ىهان نمو ةكت الملا كي هلا ىب هاءكلذكتنكنا

 ىنسو قريس نزوات الف ريمارو اشمواريما ىلعالخادو اريماريزووا اريم[ت كنا (ةريرهابا ان

 هدي ةمامقلا مويءاج نمو قرب س فلا ريمارو اشمواريما ىلع لخا دداريماريزووارعس امي هنا |
 مامصواهلمل ماسق ةنس نس ةدامعن مريخ ةعاس ل دع (ةريرهاناان] ناكم لكن نترغشلا |

 وهو مهم دسحأ تالرئاب تصلااورت اصلا اوناضصا نيذلا نينمّؤملل لق (ةريرهاناان) اهراهن |

 نموه ةريغصلا ىعي اهتبوةعنافاملءرصموهو كل ذ ىلع لوز ع هير قل نمهناق هللطرصم |

 اهنم تن دقرت اه حسح ىلع لج وزع هن | قات نال (ةريرغاناان) ابماعرم هدوشو ةريبك ىلعهللا َن ا

 | نايتلولان ءاهال (ةريرهانااب) اهات *لحوز ءيهللا باكو ,هدرآ تاعت دقو هأسقات نأ ن م كلريشس

 أ ةئنأو تما كنافناط#تل الا ًاسشنيسنالا (ةريرهاناان) مالو مهتنعلب مهج ةما لش دادنلا

 (ةربره انان) ةنللا ىلاريصت ىتح نوئمؤملاو ىلاعت هللا * اسئاو ىلاعت هللا لسر ع. هتفءاص كذك ا

 ميحرلا بالاك ست ن كو لمرالاو ميتملا عبش *ا (ةريرهاناان) افاعضارجالا ن 0001 ةنمبسنال
 أ انوا سقت مق لك ةنملا قار مئافارادو سفير ضن لك طعت فولهلا حوزلاكهلمراللو :

 ش تعضوئث لكن زوب تانس-كمعت لجو عهننإ دجا ىلا ليال لظ ىف شما (ةريرشان امإ' ابئالمو

 ١ | ايدام الا راموركل (ةريوهاناان) ىلذسلا ةعناهلا ضرالا ىلا هركتو ”بء اه كمبلق + هلع

 وةماسقا|م ولو ريقلا فك ومها ناك كلذ تنأ 0 انهن لسى داوملا 4 ةردجلا لا

 (ةرتزهاباط) ةماسقلا مونتكتالم ل وتنتفريقفلارهتنال (ةربرهاااي) ةنكلا ف كمكيو طارصملا |[
 |رانلاعب وقع كتيطخ نكست لمعت نا ةئيسب تهسمهدق تن وهلا قتال ل .ةاذا بضغتال

 تي تل

 لا اما طخ جدخ

 مم سس

 اان
 اه «



 بنلي ١

 هنامح|نوذؤو هم هنا ةرثك انملافّوعتاملانراطناروثوانرو دص حرشو انبولق ىدهفهركذن نالها

 ةرمدنا ام دشر ىداه نمو هقفراام نا سح اركاذ ندوهغلب ١م ظعاو نم اريخ هللا اج بهارلا لاقق

 ىديس ل نو لاوذ لاق (ةحصو ةءصو) هقفشاام مدانحا نمو هقداأم قيثر ببط نمو ا

 هعضاو نطاوم ىفريكتو هلج نطاومىف هس نمالو هن رخ سه ىف وجو هاند سها ىف ساكن مبا 0

 بغرباهفد هز نمالو هللة نا قح نم بضغنمالو هعمط عضاومى ىؤهلا هنمدقف نمالو
 ل جوز هقلا نم ريثكلا لّقّدسسا نمالو هل ثم يف ساك الا دهزياسمف بغر نمالو هلثم ىف لقاعلا |

 هريغهسسفن نم كفن لو هسا هريغ نم فاسصتالا ةييلط نمالو هبسفن نمركشلا لئلقرثكتسساو
 رثآ مهي فرعف معلا عم نمالو هيلا ةجاسلا نطاوم ىف هللا ركذوهتعاطنطاوم,ؤهللا ىدنئ مالو

 || راهطظا نعوكشلا لأ نمالو هرتس ل مج ىلع هللا نمءاسسلس ا هنم لةنمالو هلعتمد_:عداوههملعو

 هساسل هنو ف لعج نمالو هند هاجم ىلع هودعوض اذا هنا ءودعةدها < نع ع نمالوةدمعَن
 لاق مم هلم قاشزتواف رظت هللف «رعمو هلع ل_عج نمال وهسأنلدا وة هو صو هيدا لع لو

 رظناا ثالث ماوجرختال لوقي وهو ماقو عطا. ل ه_عطقت ل ناوريثك مالكلا نا هللارفغتسسا |

 : هلع كامو ماا ةمكد ريان اغتسالاو مكسصاست د نممكترخال دوزتلاو مكتاعان مكسر دف ا

 روني هنا بولا ع هناك هللا ناف كيتيكريم_هجاروءادإعلا سااج هبالن اما لاق (ةمدضق) |
 ةفاصءامسلا نم تاز ةمكمحلا نافءاسلعلا ةعزاشمو اب اوءامعسلا لب اوب بلا ضرالا ىياكلعلا ْ

 ئرصملا نوزلا ىذنع يور (ةيمكحةءضو) مسهسوفن ىو»ىلا اهوفرص لاج زااهلعتامت
 لدشلا نع لغشرانلاو سودرفااب ىتعانمو «سفنبومعنعىعسانلا بومءىفرظن نم لاق هنا
 بغارلا لاعلا لثممهضعي للاقو هادي ز دي رمل اركسش نمو مه ترش نم مش سانلا نم برغ نمو لاسقلاو

 حالصلا هنم جب ريالف هسؤن ضرما اهريغىوادملا ببطل لثك ابحاوهش بلطف صير خلاانندلا ىف
 هبسسلاه بنذلا بيسامِهيلاننيفراعلاءايلوالا ضعب لكس (هصحصةيصو) هريغىئثي ف يكف |[

 هد سس لس لل للعلا

 تحزتما اهكرادتمل ناو ترهذ هللا ىلا عوج رلابةرطإلا تكرادتن اف رطالا ةرظنلا نمو ةرظنلا
 | ةرهشلا تكرادتناف حراوملا ىل_ع رهظي ل نطاب د_هبّكلذ لكو ةوهشلا اس.ئمذاوتبف سواستولاب
 هبوب ةيصو نوت (ةركذت) لعفلاهبمدإوالاو بلطا !تكرا ٍدئنافيلطا امم داونالاو

 متدهت ءاهتفل ا اهءاو ءالعلا اهمأ ان لس ارسا ىئبل هظعاوم ضعب ىف مالبيلا وةالصا اهيلع ىمبع لاق |

 اهبلامكصز و عاد نوكرتئالو +: نولخ تفاهم نورت من آل ةرجت الا قب رط ىلعأ|
 || لخذلا ءلرتنم نيداصلا ض»؛لاكو رذبعامهتمد بحاول ريدلو ملابعلا نم لديعا لعامل ناو
 ْ ظدغلا ماظكا نمو عبضا اوةهوهف ساينلاق و22 ماقودد وملاف يف انمود هازوهف اسندلا ل وضفب

 أ| لرتو قطناا قزحتاو مالكلا لوضف لرتو لدعلا, كل سقنمو يابو هفربصلا مزتلاو ميضلا لمتحاو

 امندلا دككن مغ ّرفتو يلعن هللا ىلا ةيزةملا ومالا ىلا عرفت ن دو لقاعوهفدر وما دِصِتقاَو ِهِنعِبالام

 لحر نم (ةمصو) دياعوهف تضرمتدز ناو تاسكت عبش ناو بم لك اناناس: فلاكو
 | ىدرلاقذ اممانعفن نأ هللا لعل ةمض وباندواهباجا نم ريض نمل لاف بق وليا دايعل مصاب اص

 مكيولق لك ووحاو هئبيو مكب اهفقدصلا (وايعتساوءاميشالا عير ىلعهللا اورثأل هنعوللا

 مكن اك اونوكو َّمِقاذا مكيبعا بصن هولدعحاو ممناذا توملاو دودو باول او هباب اومزلاو
 | مراخفا نكمل 3و مكب وذ مكس رخل واكب ١ اوطظذحا 4 رخ الا نموكلا ديالو امن ملا ىلآ يكل ةجاجال

 | رذغتسالاع م مكحانما دغاولانبق سانلا مكنه لبو اولست هلا لهأ ىدلا نم اونوكو مكبرب
 || مهقد_صنع نيقداصاا لأسبا كاك م ةرتش الا ىف اهتنؤوم مظعاأمواسن دلا ىف ةوالح مالكتلا ناف هللا
 2 ةريرهانأ لسو هلع هللا ىلم هللإ لوسراجم ىدو | هيد (هءوباناصو) ةرانفكت اقام نود فو

 ا ب ببصيصيستلب+ سس لل
 3 ك1 م يس سمج سمح سس
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 نوح ني راشالاغئاسا ذيدلاصلاخ ان لانه نمهدوز م ةملاسساو>و نة ا اما '

 ياو جعا# ارصسو ةسابسلاوريب دنلاو ةساررلاو ىهتلاو سعالاو ناطل كل اوزعلا باطو ا

 3ع عب ولحن اديثو ةدومال, ةانحو طالبة مج و رتفإلب : ىعو فوخ الب نم .اورردكحالب ١

 تاطداتءالا يعنون تلق كذا اهي عت اننلماعسق بهار[انداه-ةعاواإ ًاراؤون ةفراععلا أ

. 00 

 ةروصو ةخت نيب ابوساةلخ لانه نم هج رخا نة ىاهشا ةعدت لاهدعالاهيلق خ نيكمرارقىف

 اكحمانا من ىوتْشساو هدشا غلب نأ ىلا هتمكح بنا ارغو هفطا ن ونفي هاسغاو هاشذاو هابر مث نيلماك

 اًتطاناناساو انيلاسلو اطامتواذيذلاةوذواداحا رصبو اققداعم وا كح زايلقداطعا مهلعو
 جراوجو ارا وكتشم و ةداراوهبورو اركفوازينتوافاصانهذو ادن امهنواصختالئعو

 فراباو عئاتصلاو لقلايطملثأو ناسبلاو ةح ادفلا هلع مم نتشامنيلحرو نيتءناضنيديو ةعئاظ

 :نابتبلاذاختاو عفانمادوجو بلاطو شاعملا ف فّرصتلاوءارمشلاو عسب مبلاو ةعارّزلاو ثرحلاو

 ةرصتابق اًكّرصَ «بانرالا كحاملع (مهتماد_ءفندا.عملا صاوخوتاينلاو تأنا قودملا
 هماهاوهدوحو هنا اونو ن ءه ديزي نأ دارا هانت "لج ىلاعت تلا نا منيح ىل اهب اعنقمكلالملا

 هدامعصااخو كداب يمزكااسوعبو هرك ذمد- ةدىذلا اذه نم ”لجأو فرس اوهرخ [انغ

 امتدلا يعتناكذا صيغنتاا ن زال قمل نب ويفال ريال عت تالا حلل ين تع لهأو
 "لذااءاهزعو عتلاب اهتحارو ملا اهه-رفو نزل انا هرورسو مال .الاناهتاذاو سوبلاب اوم

 تورورغمو نيمعنملاةرؤص ىف نوب ذعمايخاهلعأو يقسلاباهتصورتنلاءاها :غوردكلاءاهوفدو

 نيب نودّدرتم نينمآر ب نوف وعد اح نينكماطمريغنوناجو ن نم رك لا هر ودى نوناسهم نش اولادر ودق

 عوو ىرو شطعو سابو بطرو دربوّو-و ءاتشو فيصورامنولسبلو اطور ونيداضتملا
 هدهىللككحاشاموت ومو ةايحو فعضو ةققو مرهو باب_ثو بعتوةحارو ةظقيو مونو عيشو

 ايهعأ ىر داراق اهف نوريخضمابلا نوءوذدم نوددرتمايفاهؤ اناواءندلا لهأ ىتلارومالا

 هبف سودال ميعنىلا اهنممهلقنيو تاذللابدي وشمل مال ”الاورومالاهذهنم مهصاخي نأ بهارلا
 ةصو نعتالية-ارونا اوهالب ةماركو ”لذالب زعو مغالب حرفو نزح الب رورسو ايف ملأ الةذاو

 اهلهأن يب ةقادصو ةلاهج الب لعو هلة غالبركذو مونالب ةظقيو ةلظدي وشيالروت ىف مهف ةيرالباهلهأ

 اسخإلا نكعلامل ني دبالا دب نتم طم نينماَن لب اقتمرمت قءاناوخا ةسغالو دسح الو ا دعالوو

 كلب قيلتالّولا ناكرالا نم داوتلا تا روذاقا!لحوه ىذا! صال ملظملا حازملا اذه نوكيونأ

 ىرابلا مك بجاوب ةهالاةيانعلا تت :اةمقابلالاوحالاو ةمفاصلا تافصلاو ةرخ“ الارادلا

 ةرخ ل ًاكهنلانوركذت الولف ىوال سلا ملعدقاو ىلاعت هلوق فركة اكىرخ أ أتنءأشن نأىلاعُت

 نوط وعي الو نولوميالةرخ الاه ًاشنلاهذهىف مهف لابئمريغ لع ىلوالا تناك اىلاشم ريغ ىلعامبنا

 هدهْرولب كما عر نم بيطا مهفارعا نم حر قرع مهنيذغاو مهتوعطا تال ضفو نوطذتالو
 ناو سقم حار 1 ةلدتعم ةيعسط5 ةأشنات 8 عمجبا زلال اذ نمحبازملا اذهنياوكلتن كالا

 اههل وانت ”لاطبؤتل ريشة الاةًاشنا اء هين هتاو نولعتالامق ؟ع_ثانو ىلاعت لاه جاش م

 اهقيرط ىلع منول ديواهمق منو بغريو اهسبل ممنوع ديواهب مهتورمشي هداس ع ىلا هءاببنا بسلا
 نءاثدلاتافولام ةقراشماضي ؟مهلع لهسب ىككلو اهيلعدورولل لبق نيدعتشم انوي طبامك
 .: اهرمعياماهدع نوج ارز اكمصاذا اهئاصووامندلا دئا دئاضبأ ملع ف ةعوامت اذاواتماوؤش

 لاهله ان امس ارم روسح دقو هم "ان نع هلافاهمعن توف هرذشيو اه شوبو اءثدلا عت نماهل قاموحمب و

 ا هر الا ىفاثمعز تن شاولاج اوهثلرتواوف دهقلا الع لمس وامن دللا ىف انشع

 ْ ١ هلاانلعج ذااورشواَرفنو ةعازكو ةمسعنا كلذ كرنب اهب سف الفيامعلا دك انملع تشو اهلطف
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 5 2 اد كيطسو جلل اع ءاوذ تااؤنالائاوفوكو الهي اوكا انساك

 7 (ةمصو) 31007 ل اراد *لسو هلع هلا ىبض لاقاك أ

 2 نال لاك كلذ نوك فيكو هللا معو دع نوكتق هنع عطقتت نر ذح ااناسذا ىكوب ني طاعدلا ضعب

 بايسالاب سائلا ق ولعت لاق ع .ةاناطعملار ظالاندسلا رظنلا نع عطقنسف هاناطعىلار ظنت - نم عودخلا |

 َِس 20111001 لعمال لام ب تام الا لوبن وب دصلا ى قاعتو

 هللا لعل داقعا نكمل لاه مث ياهتع هلغشو هيلعارانطتلا نابصت اءاطعلا ىلوب قيدصلا بلق قلعت
 و (هيحور ديوب ةمدصو) د.حوتل اةوفص نم اذه ناث لّةعا لاك لاا ىلءاللاجلاف

 ىوادملاكن كو توملا ْلَرطق ل_عجاو انثدلا نع مدهيسدول هبا ا ضعبل مالا اوةالصإا هيلع

 ظ ال توما ناف توملارك ذ ةرثكب كملعو هملع لنبي نأ ةمشخ ءاودا ان هح :

 ماقعاناميالا م العا نم هنالثنوتلاوذ لاك عا هدعيرب_تالرشد رب رشااىلاو

 521110" ,هداشراو مم ونظ ةرارملاعر تم مهل ةصنلا لذرو نيإسملا يت اضع بلقلا
 ل كي: سع نعسانلا بودع كأ ةلغشنال نونلاو ذىفناصوا ةإسنن دج نيد لاق هو 6

 لّقع ماسك لسءلدتسامغ او هنع مهلقعا ”ل- وزع هللا ىلا هللا داسع بح ١نا لاق بشرب منيل

 نم ءاحناو قعلل هلو.ةةعرس واملاعه.ناكنا و ثّدحِحلل هءاّمسا نح هلدعىف هعضاوو لجرلا

 أ زاتج انيإسملا نماقراعيهاراجب ىصوا (ةيسهو) هيءاجاذاءاطلناب هسفن ىلعهرارقاو هنودوه
 | حرخاف بهارايهادانفهيفةوف لج سأر ىلع ةعموصىف يهارنهّت> امس ئيفرانعأ | ٌضعن
 لاق دي رئاذاخ لاك نيمهد : الا_ك_ف>ءائبا نمل حر لاق اذ ندلاكو هتعموص نم هسأر تهارلا

 ]| تدعتمف ناو ضرفتلا لاف دازلار وخاف لاك ىوهلا فال ىف بهارلا لاقت هنأ ىلا قدرطلا فيك

 ءوس نم ةريذا ىلع ىلع ءارذ>و مهةفمف نه مىبلق ىلع ةفا2 لاو ةعم ودا اهذه ىف تنددعو ساثلان 2

 قر عم ىلع داعم تلعدو مسهلاعف جيقو مهتارادم ةاساشم نم ىسفن ةسحارتءلطو مس رمشع

 ىلإ 53 ماو مكن رعم م كتمان تدعو سكش عاف دا قرغ لا مم ترتس اف

 نوكت هدم نافع كلو ةعاس ىهارلات تك ةقوقلادفرتز ذلك وزر كنء عدو

 | ماقورانلا عامصصو سوقةتلاد_هحو ناديالل دحام ات سها هنال لاق فرك فراعلا هل لاق

 ١ ىضرلاو طادملاو دعا ةدحانخمو كلاغلا ىوهلا ةفلاختو :ليفلا ق ةزو كرملا تاوهشلا كرتوىليلا
 || توملا دعي ةرخ ٍ الا ىف ةئيسلايرجالا لعج هلك ذه عمو ولاول دا لعولاو يعل ةئوش

  انربخاخ اني ,رعم انتل ماعم انتل اح هذ _هف سأيلا ن هفولللاو ةرياساو كوالا 8-52 قورطلا دعب عم

 لاق اهثدحاو هل ءانعمريخ فراسعلا لاق مكبر عع يكتم انعم حد بو فيكدجلا عياش شعاب مكنع
 | بهاومو لمعلا لبق اريثكحااهاساناطعا انب رفراسعلا لاق ىهفيكو ىهام لف د .بعارلا

 انزانهتوانكتلو د3 لكلا للسق لاتضفالاونابتحالاو مناع نماسهءاونانونف ىدحتالاهلد زج :

 || مدصخ فيكن بهارلا هل لاق دافت سم فئاوداتعم فل اس نيبام هن الا نمنونفو همعن عاونا ف
 ]| مومعفناسحالاو لاضفالاو ةوعنا | امأ فراسعلا لاق دحاو برلاو مكسر. غ نود :لداعملا هده
 ناميالاو قل انراؤقالاو فارلا ةعصوداقّتعالا نسج ان_هدخانكحاواناك انتر هغدق عممدلل
 | ةمئساعت عم عم هلءاعللا ق دصو ميلستل اونا ال دايقنإلا انمطعا الق قاما ةفر ءملانشوو هل ماس لاو

 تع .عتاقلاَد اعارجو نمغلا و موالظلا لا وحال ١فقيزاف دق ةقنو قيزالا سوال نتأظلل]

 م
 ٍإ

 كام ةسعةسصوأ مناف ناسملا فىندز بهارلا لاك ةعاسةعاس ماهلالاو جولاورطاولنا نم

 لحهّنانا مهفتاملقعاو حينا مهفاو فوقأام عمال ديذافراسعلا اتا اذهلهأ ماهل

 ةفطن نيوم ءام ن ملال ند هل ل لعج مث اروكذمأمشلبقكي لو نيو نمنانن الاى ماه 0
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 | ضرالالهأ ١ و انشا 0 ةااوعإ نحنا ةنمدز شوراع اذن اذا بكام ةيانالا قا هقزرو ْ
 | ةن--نوع هيلعتتأ اذ او هتائس هنع تمحو هنانس هتبتكةنسنؤانُ هب ةيلعتت أ اذاو ْ

 |هللاربسا ءاعسلا فهساهتلا تكة نسقةنامهلعتتأ اذاو نس اتاجو هند نم مدفوع الز 0 |

 مق لأو قملا لعلنا بصو ظفحاىّتدصو ظفحا ىلعأ كات هللا سدلج ناكوهضراؤ

 تفرع تنك ا نونلاو ذ4لاسقف كبح الهنا هتئاون نونلا ىذا لجر لأ (نيطاضلااداصو نمو)
 أ كالا ةمرلا ظفح هنم لعتتو هلل ىلع ال دي ىتَح هفرعب نم بلطاف هفرعت ل تنكن او هللا كبف هللا

 | ناكو ىذورما ذاتسالا نبا هللا دعاني اص عمال 000

 لك ةنهلا ىلخدا لاق ذك هنت ا لعفام هل لاسةف ماسنملا ىف ءآرف تام حا ناكنيماصلار اركسص

 |ايكرفاتقيتساو فر هد نمالاءاربامال لاق كبر تب أر لد كلأسا اذه ن ا تم
 : |فرعىتح قمزالف هللا ىفرعتل كت دصق دقىل لاك مث ايورلاب ذر ءو هامش ا ىلا انبلاءاحو هسداد

 7 , رظنلا ةلذالا قيرط نمالدوهكلاؤ فشكلا قد رط نم هب هفرعين أ ث صل نكي قذلا ردقلابهلا

 تع ىلع مهنيذلا ىلا لذ مهو رام فهلا مهذصو نيّدلا ثعسا ةمصو مهضعي لاكو هلت اهجر

 | اضن ليقملا كل ذ نما فراس خاللو اس لجراربالل نوكتف تاوعما | توكلمىف قرتنأ كلعل هدمت

 ًاةرخ اللاتدلا نمدوزتءالعلا ضعي اكو كر ع نم قبامفاضلااضضاافامزاعىوتتلا ىلع تنكناو
 برامتورمعلا ءامف لبق تاحردلا ىف سفانو تاريخا ىلا عراسو ىوقتلادازلاريخ نافاهةيزطو

 نوفاك ماوقا ة_.لامجمو مت الاه انصواءاذعلا ضعبل لق (ةمصو) توفااولحالا
 ظ ادسحو الغدو الغون ادغ ةءول# مهبواقواعادخ مالكلا ف نوةاغ إو ارورغلوقلا فرز ند

 |مهلامعاو قافنلا مهمات اوضاع ذالءخوا اركموةو ادعو اذغيو اعمطواصرح واريكو

 |نوعمج كلذىلا مها لببسال مهب مهلع عم ايف وللا نوت اندلاتاوهش مهراشخاوانرلا

 + ىداعملا ف نوقف ةمارللا نوم سكيو نوكر ديالامنواّمؤد و نونكسالام نوندبو ثواك أنالام

 | نوذلا ا امدر (ةمصو) ركنملا نوبكريو فورعملانوعنعو

 || ىلعهتنه عقتو هتيؤر *لج وزع هقاذلركذي نم ةصصب كلع لاك س احا نممانا ترام تقوف |

 هلعف ناس للنبي رقف تمدامدقا ضعبالو لعادل ثلدهنيو هقطنم كلج ديرو كلا

 | لنجرلانالا هب كظعي تلا لئاضفلا نم لاخوهىأ هبلعلا ديال كراتوهو لوق ناسانلب كديفنألو

 الو كلاح همْضَسَعي تلالاعا نم لع ىلع هلومتب كلدبو هلاح مضت يلا لاسعا ع نمل ع ىلعنوكيدق ا

 سانلا نورمأت/ىلاعتهلوق عما ذهو ةمقتسمدلاعفا ىاءطعف ناس اب هلوب ديربف تقولا ىفهلاح همضتقي" ْ

 نسوا ةمصو) نؤاقعتالف أ ِباَكَل ان نول مذ او كتيفنا تونيشور نْم] نب نيغاموبلاب

 مكفر هنم لثكي مكترخ عم كاس اننَدْلتمنا اولعا ل ءارس اىبانماللاوةالصلا هيلع ىسعلاق

 | ادلعب قريش ا نم متددزا برغملا ىلا لبق اكو ب درغملانم دعب ق رشا ىلا ملقا اكمكير غم عم
 ْ أ ءالعلا ضعن ىصوا (ةمصو) ةحلاصلا لاعالابةرخ الا: نماوبرقب نأ لثملا ادب اتم

 | | ءاعدلا نوسجيالو ءادناا نوعمسيال نوهمعب مهن امغط ىفو نو دز موقنماونوكت نا أنا لاق
 |نوئلاكت ةييكمامندلا ىلسعو نيصكان باقعالا ىنعو نيضرعم ةرخ الا نعنوربدمنيلوم مهارت |

  مونعفتي الو ةظعوملا نوعمالتالصل انيكراتتا وهشلا نيكس تم فنحلا ىل- م بالكل باكت
 | قلم ,وااهتركسم ودمت ئارتس نعتز والملق وله همدفص هده نمنام رحال :ركجدتلا

 | مهريغل ثوعجلام نوكر ثيو مهنم 00 مهبوبحمن وقرا ةيقاوبا ما اًواشنودسحي هنماوناك امكلذ |
 ْ مهلعو ةانبهملا ثنو لل هنأريم تبخحاصوهتنب |لعبو هن اةأ هاو تجوز لح مه دججا لاسم عمت

 | ةمانقلااهكشبا لعتماقاذإ هيلع :رسح انو ادي تمسك امي سفنلا بذعمهرازوا هزيل يتث لارا
 هل
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 رانلا لك أتاك تان ملا ركض يدل ا نافدسمل اونا ىلعاب ةنللا نم لاهل رشا
 ةرهطمهناف لاو بلان كنلع ,ىلعا هلليو هلل و سانلا كعذبل 1 نالبو ىلءان : بطخلا

 لأ ةكتالملا ىلا ضغا با نسل هناق لالا سلع ىلعا ناءسسال5 العثو ىلاهعت برال ةاضرهو ملا

 ىلا.عت هلوق نعءىفرب_خادتا لوسرابَتاَعَو هنعهللا ىذر ىلع لا كام أعط دبعل انانسا ىف ىرتنا

 ىلاعت هلت انا اشو هيلع ىلص ”ىنلالاسقف تاماكلا ءالؤهام هيلع بات: تانكي ر نم مدآ قام
 ةنحلا ىف نكي لونابس سلبا وناهةصانةمللا وهدي ءاوحو دنهل! ضراب مالسلا هيلع مدنا طبقا ْ

 (اهتوح هللا هم عل س دلي ل دانأةربعبلا ئاوقك اوقةيعلل ناو سوواشلاوةبخلا نم نسي |

 تلعج لام اهءاوقاوخ قاف ةسللا لع ىلاصق هللا بضغف هعدشمو مالبل اوةالصلا هيلعمدآ ىوغا

 سوواطلا ىلع ىلاعت هللا بط غو كر نمهللا محرال ٌكنطد ىلءنيشت كتلعج و بارتلان هكقرر

 ةئامدنهلا ضراب مالسلاو ةالصلا هيلع مدآث كتف رشا ىلع سيلبالالبل دناكهنال هيلجر عصف

 00 هتثيطخ ىلع ىكسع اىسلا ىلا هسأر عؤربال ةمس |

 | يفئاوىدسب ناقاخا لأ كل لوقيو مالسلا كئرقي ل جوز عهقنا مدآ اكيلع مالسأ ا لابقف مالسلاو

 ىعنعامو لي ربج ا. لاق ءاكبيلا اذهام ىتماءا وحالجزارأ كت الم كلبا دعا لأ ور نمكبف
 تاملكلاءال اذوب ماكبت مدآايماللا وةالصا | هملع ليربجهل لاه ىبررا وج نم تجرخا دقو اكيلا ند
 كناصس دم لآو دمت قع كلأسا ا هللا لق لاقي ىهاخ لاك كب ود لبا كينكر ةاين ىلايعت هللا ناِف
 ريسخ تأ :أو ىبجراف ِتنأالا بون ذا رفغيال هناق ىلر فغاف ىمفت تإظوءاوستلع دوو مهلا

 اوتلا ين دنا «يلبع ب ىييفن تل ظوأ و ست اعتن أ الاهلا الل دم <ور ملل كناوسس نا ارا

 ءالؤ وة نير فاغلاريخب تناو ىلر فغاف ىسفت تاظو أو ساتلع تنأالا لال دمجو كن اشم ميجرلا
 اذاو ىلعإب نان اطسماماف زتبالاو سطفالاالا ب وبيلا تابج نعلابمناو . يلعب :تاماكبلا
 تب ًاراذاو لعاب اكيلتقاف ةعبارلا تداعناف اب“ الثاهبلع حيرت ىتجاهلتت الف كل-ٍريف ةمح تنأر

 لعف نك قب رطاايف تالا ةروصيفاورهظرالنأ نا ىلعتطرتشا دق يفافاهلةقافقب رطلايف ةيح

 | انهلا ب- ملمالادعبو بلقلا ةواسقو نيعلا دوجءاقْشلا نم لاصخ عبرا ىلع لّدقا يف ىل>

 ننالا ىلعإ بذكحلاو ب هغلاو صرإلاو د سجلا ماظع لاس عبرا نعئلاهنأ ىلعاب
 د يبني كيوت ا الا دعب رمؤو و دفر عنموو دجورف اس ن نم لاق هللا لوبسراب يل , تاق لاب سايل اًرمُب

 175 ءتلصاذا : يلعاب هرم نموبالو هربخ ىجربال ن نيد تاس يسال ا ش

 امش نكي لو هن هدفاج كمكح هيف ضام كتم ن اول دبع نباولدعاذ ه7 موللا لعق ة رانج

 ل اوت! هترثو مس و هيبلعةقا لص سبني هقملاو وهبج نق مهلا هب ل وزي مريخ تن 20 ازناي و 3
 نا راو هيجراودل روف تنأإلاهلاالجا دوسي ناك سنعتنغتسأو كار قانا تبل

 ىلع تالصاذاو ىلعاب هلروغأو اطابخ ناك ناو دكرذ ا. كيصاز ناك رولا ءدعبانقفتالومرجا |

 كانئج اهتبن المدعو اه رس لعن انما تنأو اهتبمحا تنواهتقاخ تنأ يملا لفة زانت

 ”ىهلل يلف ل فط ىلع ت بلص ا ذا واه ديب انف الواهرجا نمر الو اهجراواهلرفغاف اول اعف |
 تعايا طنايا ملا دارون امها ءلعجاو واديثرامهل لعجاوارج ذامها دج اوائل ةيذلاوليلعج ا

 هوضولا ماتا أساىا "موال لمفتأْضْو اذا ىلعإب هدعب امهنتفتالو مرج امهمرحتالو ةنإبا هيدلاو 1
 ' اهليلا نم اتادفما قب تووضرلا ارازز5 اذا نموملا دبعلانا' ىلعان ١ كرو ضرو كير هج ماو || 1

2 

 ظ ابدا قسما دهيولابق فوة: تميل تنلاذاو نورا وبا نبا تزل مده :

 ا ةماعلا ما يعل كاف 1111 ككيلع كاما ىلعاب . هذاك قايشعنم كريالد |

 | ناف صرخلاو كانا .ىلعا ةمادنا ماف ةجاعللاو كلانا ىلعاب. هناك نم ةفخ دا ئشهنلع سل |

 ي



 ترم دملاءذهريخ كلأس انا ”مهللا اهلي اعتنيح لَقف ةيرقوا ةِ دمىلالوخ دل! ثدرأ

 5 اثبعتاهش *نمىنذعارت اهريخ ققررا ”رهللااهيفتدتك ام ”رش نمواسه رش نم كب دوعاوابف

 ١ تناواكحصراشالزئمانلزلا< مهلا للة ف الرغم تازئاذا ىلعاي ٍشلا اهلها ىاناض تح واهلعا ىلا

 هتموت هنكع لقمتال هان ارملاوكلاناو ىلعاب هترش كذع عف ديو هريخ قزرت نيلزنماربخ

 ايما وقال ىلعا هنلارواتلاورظانلانوءلمهئاق رزيمالب مالا ىلا كوس دلاوكاناق: ىلعان أ
 0 مسا تن ”الورف_دصعملا سلتال ىلعا طول موق ل_عف نه هناف ىطاسولاو

 ةلداملاو لانا ىلعاب دجاسالو عكار تن وأ قتال ىلاعاب ناطء_ذكا

 ا لتافا وه م و يو خام ىلعاب 1

 الذب ْر دتكنافقاخلا ن < كرلع ىلعاب ةقدصااىلضتالء البلا ناف ةقدصلابركسصإم ئءاب
 1 بهغاذامدآ نبا لعن وكب امر دق اناطمنل !ناف بضغااوُابا ىلعان متاسقلا تامل ا ةحرد ُ

 وعلق ةارقب كيلع . ىلعأب م 2 ىلعاب :اف دج أهلا 3 هب كدلع ا هطاشنو دآ نب ااه تهب هناف اًيااوْك انا ءانأأ“
 ْ اندلا فت اماقةرع رخ"الاىف ةئالثواثدلا قاسم ةثالث لاصخ تس هبقافان نلاوكاناورقفلل ةاهنم
 بابرالا بر طغسمو باسسملاءوسف ةرخ ”لاىف ىتااامأو قزرلا قستوانغلا نهذتو انغلا لت

 كسب لهأ ىلع ذكلزنم تل داذاو ىلعات ىوارلا 2_1ةوللناوارانا!ىفدول_هئاو ”ل»وزع

 نيك ايملارهنتال ىلعاب هللا كلبي نكس#ملاو ءارقفلا بح ىلدعاب كات رياخراكي

 قنا قلعان ءوسلاكنع عقدت اهتافةقددااكدلع :ىلعاب : ةماسقلا مونةكئالملا كرهت ءارقفلاو
 انمزكىذلا هقدملا لقف اد تيكر اذا ىلعاب الالقا شرعلىذ نم شالو كلابع ىلع عسواو

 اناونينرقم هلاناكحامو اذهانا ارك ىذلا هلل دج! مالا هيلع دمع انملع نمو مالش الان ادهو |

| 

 بحت هللا نا لعاب ةماشاامونئاذلءو فهنا ىذا كل ل قاذا نيضغتال ىلعات نوءاةةملامرىلا

 ١ هنال_ءاذه ىذ بع ىتكتالماب هلا لوقي تنأالا بونذل ار فغبال هنا ىلرفغا < هللا اها ذا دع نم

 هللدجلاو هللا مس لقفاديدجاب ون تسلاّدا ىلعات: هل ترفغدق ىلا ودها كرف بو لارفشال ْ

 ىلعاب كلرفغت ىت> كيتبكر بونلا غليل ساننلا نع هب نغتساو قروع هنائراواام قأ- ؟ىزذألا

 هظفحو هنمآو هلاراوج ىف ناك انمكسموا انانرعوا امنوا اريقذ ىدكف اديدح ام وأ نسل نم

 هقناالادلاالنا ده هتتاوهتلا سس لس دتنح لتف قولا تلح داذا ىلعاب كلسوتم هيلع ماوامأ

 ده ىلا ودها نولناع ساستاو قركذ ذادهىديعىلاعت هلل الوش: هلوسروهدمعادة2نادهشاو

 هللا سب لقفرتح ملا تلخداذا ىلدعاب قاوسالا فهركص ذي نم بمن هللا نا ىلعات هلترفم
 ا هتللالوسز ىلع ةرللصلاو مننا يمس لف تحج رخاذاو كدجرنا وبا ىلخفاَي هللا هللالوسر ىلع مالسلاو

 ىلا” .مرجا لثم كل بتكي هتلاقم لم لقنذؤملا ثعمساذاو ىلعاب كلضف عاوبا ىل عفارهالا
 1 نام ىلعجا "هللا هللا ل وسرا دم نا دهشاو هتاالاهلاالنادهث ا لّمذكئوضو نمتْعرفاذاو

 | ةشلأ باوا ةئامث كل خفتوكماكتدلو مويككب ون ذنمحرذت نير هطنملا نم ىنا_عجاو نيب ولا
 | انا سو انمعطا يذلاهتدحلا لفك ماعط نمتغرفاذا ىلعإ تئشامان هل دالاقت

 أ هيضنرب انةرفانذ ع ول عج“ اماناةسوىزلا هنت دسهلا لقف ءام تب رشاذا ىلعاي نيل مانلعسو

 لأ دود بذكااناك بدكلاوبلابا «ىلعان او كيساث لش كمانو .ونذب احاجاايطسوإ ع لو
 | اهي زيان ويد يؤن قادسطدو اد اخرا مسا وسلا ذكي لحزلا ل ازرالومسولا

 1 عباتغت ىذا او الار طفت ةسغملا نا ادحا ٌنيان_هتال ىلاعاب ناميالايناضربنكلا نا |

 انقل عي تاق شلال ديالف' ةمعتلاو اا .ىلاععاب ,ةماسقلا مويه سجل لك ًايسانلا |
 | حراق نافيكتاجال ةضرعملا اولمبتال ىلعا :اهداضالو بذا كس قاب كلا لعاب



 ه1 )ا
 يسم تمس

 ْن نااهظاهأرقالو عمن الا عتابات ا وبل از ةقناف سس , ةآرقم | | ٍ

 | بزرعاالو حجّرذالا نوحدمالو نمأالا فئاخالو ئربالا ضب الو ىستك الا راغالو ىورالا٠

 || سأر ىلع اهرقالو اهدجوالا ةلاضهل تلضدحأ اهأ رقالوهرفس ىلعنيعاالارفاسءالوحقرتالا

 | ءاماهأر تنمو ىسج نأ ىلا نام ناكسصا-ابصاضأ رق نءو هيلع ففخالا هلأ يضح تيم

 هنآ ًارقا ىلعان كالارو خم حبصت ةعجلا هلا قناخدلا محأأرا ىلعأب عي ىتح ناما فاك |

 رشا ةزوسأرقا : ىلعات راربالا لاعاو ابننالا باوثو نيركا اثلا ٌبولق ظعت ةالص لكرتد ىبس ركلا |
 | ةدايقلا مويلاوغا نم + كاب هدصسلاو كراس أرقا ىلعان رشلكن مانمآة مامقلا مورد
 هللاودلك ارقا ىلعا ركتوركنم هلئسمو ريقلا نا ذع كنع عفدت مونلا دنءلراتأرقا " ىلعأ

 اتارفناذ ةرثبلاةروسأرقا ىلعا» ةنللا لخ داف مقهللا داما. ةءابقلا مونى دا: ءوضو ىلعد أ |

 أ نياق سمشلا فدوعقلا لمطتال ىل_عان ةرصسلا ئسعب ”هلطنلااهقدطتال ىهو ةرسسح ا عكرتوتةكرب ا
 هلال ركن اهس لوة:نأ ف وذنا نمل نامأ ىلءاب نوالارمغتو باسنلا ىلتو نيفدللا*ادلاريثت 0
 تورعاذاو رقت أ اوشنولان هكلنامأ ىلعا ميظعلا شرعلا برتنأو تاك كاسلعتنأألا |
 | مهراددا ىل_عاولو ىلا هتهلوق ىلا ارو_سمابان# ه ةرح "الان وةمؤدال ن يذلا نيبو كم انلع- نآرقلا ْ

 |دهشاب نكي ل: اهي لامو ناكسح هقلاءاشام ل وق: نأ نياع لك شن مك ناما ٠ ىلدعان' ارزوقت ظ
 هللانال ادق الو ل اوحالو ادعت ىش لكى صح اوالك؛ىش لكب طاحا دقهنئا ناوريدق ءئش لكى بع هلق انا |
 نيعبرا ناطيسشلاهب رقي ل تنزلاهن هداو تب لا لك ؟نمدتاف تي زلا, نه داو تب نلا لك 3
 أ ضرملاو ماذخلاونوتلل اهتم ادزيعيسنمءاغثمللاناف حلا ماو مملانأ دبا ىلعاب احا
 دهلا لَم تغرفاذاوهلئا مس سىلتف تاك أ اذا ىلعاي نال ب رزنارتخالا زوزو تالا

 لالهلا تيراذا لا كنع هذ تح تان_سالا كل نابتكت نان رتسال كطقاح ناق هنن |

 ةياكلءجو لزاشمكردقو كاتاخو ىنقتلخ ىذلا هنت دن او اما الثرب كح هللا لقف رهشلا لا ف
 || ىلعا رانا نمدنعلا اذهَتةتعدقىنا اودهشا جكشالمابل وديك الملا كيهنلا ىهاس نيملاعلل |

 ذنبا تت اراذاو لعاب ىددراو قل نس قر واتت هلابك موألا لقف 1 نانا ترظاذا 0

 مر ىَكيارداىفامهللا رذحاو فاما امم زعاو ل اوريك اهلا لقوأن الث ريك فعالا كم د-ثاو

 ١ ماوظعلاوا ننالاو ّنل ارم ءمان مخ روياماكت يار اذاو هللا نذان ىبكت كنافه رش نم كب وعاو
 نمتج رخاذا ىلعان : ناطا_سالانودفتتالاو ذ_ةناقنطرالاوتا وهسلاراطقا ن ماوذفن”نا
 : تأضو اذاو للغات ىلاتعت هللاع اثنا ىضقنْ-:باحناف ىسركلاةبآ ةرقاف طاب كلَ

 هنا دس هللا عداوةاش باحر دقولو لمللا نم لعص عام" هللا لوسر لبعد دالتملاو هلا سلق |

 | ةلاخ توما للتسع ىلعاب راصمالابني رفغّْملاو لقي هناكيسس هللا ناك وعدةرئالراضتالاب |

 0 ةرفغم تعسق وأ ةرقغم نوعبسهلر تيتو
 || نم خ ردت تح نجرا:كنارفغ لوقي سو هنلعهقلا ىل-

 لا نا ىلعان دعب نينثالا نموهودحاولا عمناطمسشلا نافذ ورفشف حرختال ىلعاب نما

 اهناف ةندوالا لزتت ملف ترفاساذا ىلعات يي ةئالشلاو نيو نانثااو واد ورفاسنذالمرلا

 ىلعان مدقكاودو نوعلم مهدح نافيا د ىلعةئالثَنهدرتال ىلهاب تاسحلاو عام_لا ىوأم |
 || ىلعان., ناطيشل | ه”رمضيال هنا ىرمسلا هنْذا ىفمقاو ىلا هنذا ف نذاف ةيراجوا مالغدؤرسكلدإ واذا | أ
 لاهنهللا لوسيرابولو ىلع لاك ل بلل داو ىلعاقوختي هناق فصلا ةلملالولالهلا ةرلمل كله تنال ١

 "ليلو فصنلا:هلءا ىرسسي ن ونحنا تي رامأ لالهلا ةليلو بئضنلا:ةينل مهم "ان ناش غتورثكين 1 !نال ؤ
 اذا سب :ناكءاعدم ل 5 دمحم < كلأشاىفا والا لقف ةدشدب تا زناذاو ىلعان لالهلا |

 ع ١ .بكم "م 1 3
 و



1 
 مديت

 صاذان كتم“ ءادعالا لماعو مهتالودب نزتامعع انوالا لماعو ةبر ١ ةنللا لماعو ةبهزلا هدرقتاب
 امو ةميصتاهلكشنا دولا لماعومثب دحلا ءانصالا,ثدحما لعدم

 | ةيصوالاباو مهرشا# ىتكتذ قي رطب تعطتسا م مهنمةللا ىديا ىلعذخالاو ةعاطلاو ممسل لوما

 أَ ثلا كرات ل ماعو مهتسصعب تملهنا طعاو دن كل ذا هتكرت ناو كلم كاملا ةلل ام ترثك ا ناف كولملا ظ

 ةيعتسو هي نع ثصلاب ىوبنلا ثي دا لماعوربدستلا,نآردلا ل ءاعواعملات مادام تاصنالاب

 ضقاناذا وهضظعي لصالا نأف هللا قيرطلاحصي ملناو هيذغن لوصالا قفاواخلوصالا ىلعهضرعو
 | ىوسد فتال داحالا زاب | نافاهج زئاخا ملعتملامهسقب رط عصا و هيذخأت الفةياكلا,لوصالا
 ْ اهف ضولناولاباو سلجريخوب ,و دمي امهف هللا باكو 23 وتلا ةنسلاهكيلعو راقلا ةيلغ
 دبعن ىذلا نيدلا ذخأت ميتعف مهتم دحاو خبر مت ىلا لدسالو مهرخا نع مهلك + .هلوتراصعلاةييرصت

 لماعو هضةال_طلاب كس له ءاعو نورققل اريخ مهذم عوهنالو مهعد تالا ىفالا دعلانمهلماعو هيما

 قح ىد لكى طعت نأ ةمعصلل طباض/اور اذخةسالاب رمل لكن م كة قرف لماعو ه. 5 هلل ارك د, ك اح

 ملا لماع ووفعلا و مقبتلاب ةليلع لالا لماع و كإبقهلهو تق كبلع دال هيلاطم ل رتنت ل

 | كنالو لوةلاو ثيدلا نس ىلا عاقتسالاب كلعمو هلا مراح نع ضغل انئلرمصي لماعو ناسحالاب
 | ثونذلا لماعو هيوطنلا مّرحوأ عرششلا هركنكلاقح ناكناو لوقا! نمءوسلان ءتمصلابأ
 كادانامل ةسلتلابلانا لس اءادنلماعو رارطضالاثءاعدما لماعو ءاجزلا تام بلا لماعو فودلاب أ

 قاضوا لاق هنا هنع هللا ىذر بلاط ىلا نب ىلدعنعان ور (هيوبن“ اناصو) كرتوأ ل-عن هوما

 تاظفامريخي لازتال كنافاهظفحاق ةمصو كمدوا ىلعا لاف لسو هيلع هقنا ىلص هنا لوسر

 |تامالسع تدل سكتت ةاكرلاو مامسصل اوةالصلا تامالع ثالث ن نمؤملانا ىلعات ىتبصو

 نيوتيلا هنو د نهري تامالع ثالث ملاظالو ةبيصملاتعشو باغاذا باشغيو دهشاذا قلت

 | ناك اذازتؤيو نءانلا دنع ناك ذا: ا تامالع ثالث ىارمللو ةلظلا| ارهاظبو ةسصعملاهقوف |

 فاخاد_ ءوناو بذكث دح نا نامالعث الث قانمالورومالا عسب قدم« نأ بحومدحو 1

 | عيضيو عيضاقح طّرغبو طوغب ؛ ى- فاو تامالع ثالث نالكلاو ىلعاب نا نغاناو

 مرر يف ةذلوأ شاسع ةمرم ثالث الا اصخاش نوكسصي نأ ل_اسعال يبن سدلو مثاب ىتح

 | هللا لانأ ام ىلعادحأن دمتالو هللا ططسا دأ ىضرتال نأ نيقءلا ن م قف ىلعات داعاةوطخوأ

 أ ةناكدسعإ اركح هفرصالو صد رح صرح رجال قزرلا ناف هقلا هكتوي لام ىلعا دحنأ ن ا

 نزداو عل _عججو هللا مسقب ىضرلاو نيقيلا ف حرفلاو حورلا لج ىلاسعتو هنا بلا ناو
 || نمشحوا ةدجوالو لشعلا نمدو>!لامالو لها نمت شارتشفال ىلعاب هللا مسقب طخسلا
 00 جاوا الويب < عوالم نينجا نانجاال و ةرواشملا نمقثواةرهاظمالو بهل

 ةفاو نايسنلالعلا ةقاوبذكلا ثيدحلا ةفأ اوف ائشلكلنا* ىلعان ركفتلاك ةداسعالو

 ةقاوالسلا لاما ةف ”اوّرملا ةساعسلاةفاو جلا ةعامشلاةفاو فلصلا فرظااةفآ اوان راذدابهلا

 ةفاو فرسلا ذولا ةفاو ليلا لضفلا ةف اور مركلا ةفآو بفعضلا ءاسملا ةف آورثقلا بسملا
 1 نولوقي احب اريخ لعجاَ هللا لقفكهجو ىف كملعخنا اذا ىلعاث ىوول ا نيداإ ةفآو ركل ةدابعلا
 1 ةنعلةئامئاصت سا اذار لعا نولوةباسمل-:نوأ وقيام ذخا اؤتالو نولعيالاه ىلر فغاو

 | نص: رغنمموبلا اذ مإسص نمرجأ كل بك, نيرطفا كقز ر ىلعو تصل َءوالكراطغا
 | نحرلا هللا مسلوب ةمقا لاردنع نا كتم نافةبامتسم ةوعد ملاص لكلا نا لءاوىثمةروجا

 ( ىلعاب رانا نمنح موصلا ناؤعا ودل ارفغهرطف دنع اهلا نم هناف ىلرفغا ةرفغملا عساواب ميحرلا
 اركسا ىلعاب .ءاود امهرايدتساو ءادامهلامق*ساناف امهرب هت ساورمقلاو ا

2 

 ى

 نس



 ا اكلم ىأرا ذاالا ميسيال كيدل واناطيسث ىأر اذاالا قوم.ال الزابجلا ناذ ميجرلا ناطمثلا نم دقن | 1

 ا || لك فنك هح ايسما تحاص ضرالا وبدلا هتعهسو حاصا ذا ءايوسلا يف اكبدهتلنا امور دقو ا

 | ةماعلا قداس تك اذااونسالو ماص ل عىلبعو كنمهقااهايضرب هللا عمة ديسجةيث اذ لاح

 1 هيلع تضيق اريح ىلع ىلع مشع ن نم نوكتملاطلاو حلاصلا ”مياب ادعم ماع لسرب هللا لجل ىردتاغ

 و تعشنالو باق- ءااديد هللا نا اولعاو صا كتم اواظ يذلا ”نيبدتال ةيفاوقتاو هللا وق |

 ا لا بواشثتلا كيل بلغا دال! اوونمش ع هللادم < ندرك دن كيلو هللا دمج ل اسطاع

 1 ثان كيجو فد [كدرماذاو لوف هي>وىفادبح آحد نأ لااو بعاطَبسا ام ههظكلو ا

 | | ىيعامد لوقتوهيدي نيب هبجرتو بارت نمابفك ذخأتنا بارتلاوثح ةروصو فرب ههجوف باول 1

 ا اذه مودقو كردي :حداملا فرعتو كفن كلذب معبود ىر دق اموانال نمو بارت نم قاب نم نوكب نأ

 ا اكاراص*ىأراذا الست ,د؟ىدامعلا يللا هب عائش ناكدقو ني>ادملاهوسو يف تارتلاث ملف

! 
 ؤ

 | ناف فتمهتلان دك ةما اقدح نورا لالا اذاودل وثلا «باءبلاغلا ناكو ٍْ

 | كامداخ كل عنصاذاو كلذيرهأ عزاشلا ناف مد هبيد:نأ هيلعن ءأت الفذ كن ةرشتئف نِطايشلا 2

 رطاتنيدعو لكأ اننا اناوةمَتا ولودبالو هنم هقناف بدأنتو ىأن اذ كلمه بلجاف هنأل !اناوامانعط ||

 ناف تصنا ل ل ة:الق باطن مامالا و ماك ةعيلب ا مولا دح أ ثءعءاذاو كعم لكأ اينآريغنمك لا ْ
 تذكاذاووغل هناف بط مامالاو هريغبالو ىداانالاي ث ثيعتالو هتعج ىفاغل نم تنأف كل ذهل تاق

 ًارطغلاب لعو ارثو كل ذ نكلوءام نءتاوسح ىلعذ د: ل ناف ت دو تارت ىلءرطفاف ترطفاوامئاص

 ) اذاوديالو الك ةعكمات الصلا لبق هيادباف ماعطل ارم ناف ماعطأ اريح نأ الا كل ذ دعب ىلص مث

 قكبلق بقاروءابثفالايه_.ةهنتعالفاهابا كعدوا هام كابا هئي دقت تفتاب ءارتو نانا كرثق د8

 ناو هلريغتاسعقا رذعامقاو اريخ نطو هلز اف كِل ىف نينم ولان مدح قرغت كلر طخامهت سانلا ||

 2 ىذلا دولا ىلعكنا لعب تح هملع فاق. الث رادجو أ ةرصفلعم ى املا نيبو كنب تلاج

 هيلع هن دهاعإ|لافولاب هللا لساعق هيلزمو هشيتار هيطعت ا كيحصنو ا همدصت نم لكل ماع(ةبصو) هملع :

 رافتلا تان الا لماعوملسو هيلعهننا ىلص لنا لوسر لوب بحاصل اودو كيلع هتييوبرب رارقالا نم ١

 ةرانهطل اتةكئالملا لماوو مهمءادتقالابلسرلا لماعوراسعال اء :مساو ا دكر ذت املماعواف

 ىلتام نسحي ةظفيلسا لماعو ةفلا_ خلاب ناجو سنا نم ناطمش هنا ٍتاعاذا ناطم بشل نلعوركذلاو
 | فاضالا وزوال اب لٌوةكوهن هو ةج-رلاب كم رغص اوه نموريقوتلاب ك:مربك اوه نم لماعو مولع

 مليح اهفسلا لداعو ميظعتلاب ءالعلا لماعو هلك ةح كرثوا_مياع هق ع كل بفن بل اطت ناوراثيإلاو

 رظنلإب نا وما لماعو مه“ ريشهب قستامو هج ولا ينيب لا رشالا لماعو ةسامسسلاب لا هسا لماعو

 ةالمصلاب والو مدراس زامل ناعيونرت ينال ا ا

 ْ لأ ةيفوصلا لماعويعبم واسم نعفكلاو مهتسا حجر كح ذو مولءاعدلانىنوملا ل ماعوانملع أ

 مهماك رح نعش ابيل اىف ناوخالا لماعو لاو الا بامصا ميلستلاب مت 3 فدثكلا ||

 لماعو قابلا ست ةجدزلا لمد نان الادالمأل لما مرتكب د ثو كرهياذام#محاكسو ْ

 هتلارك ذب كسانملا ل ماعو بونذلا نع هزغتلاب موصل لم اعورو ملا. ةالصا | لماعو ةّدوملاب تببلا ىلهأ
 0 هيطعتاعةيهلالا» اعسالا لماعو صالخ الاب دمحوذلا لماعوءادالإ ةعرسس اك زلا لماعو ميلعتلاو و

 | لماعو اهنعةبُغ رلانايثدلا لماعو ابقلختلابةسهلالا|ممالا ”يلماعف قالخالا نم ىلا مس الك ةعضج 5

 دودلاوراشلا لماعو لذبلابلاملالماعو ٌنهتنتت ت5 نمر ذحلا»» هانا لباماهي شر نين ل

 رعش بد وهفربدب ردم سس تماما وسم
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 ا راكوبف السلا ىلاتيشماذاواهالعا نم لك أتالواهيناج نه لكف ةعصقفف ماعط كلا نّدقناو
 | دذحاو ةحامطاغ اشقل عرس اوريكلل ىتنا كل ذن اف سص نم 1 ا اك شم اوريكر يغ نم ةنبكسو

 | تيهذف مونلا عفداالأو ىصا دليل تنكدقلو لصف مونلا بهذ ذأ لب مونلا ع دا تنبأ دلال
 1 ثدعتالو هقعلاةال ص لبق مالو تعوةالصلا تكرتف ةارقلا نمل دي ىسف بس | ىندعمسف أرقال

 دهاطتل تدعقاداو مبدصلا ىلدند_ئةيحو نميالا كش ىلع عديل ضافر ةملا كر تك راذاؤ اهدعب

 ١ تامملاواسحما ةئئقو لالالا ةنسقورانلا باذعوربقلا باذع نم هقئابذعتساو دم ىلع لضخ

 كنت ذانع نم ول هفترمأب كتر مام ىناث كنئره ام كالعفم ىفالدلا نم حبر ىح اذه رتتالنادهحاو

 ا | هه فولتخ الاسم اودوجومتا ىلع ةدابعلا يأت نأ ديراوءاملعلا نيب فالدنا نم رف فرعااملالا

 ُ | يفرش تأ (ةمصو) هيكتصو انه است لءمتالفروهالا هذه لثع ةمصولا ءذه ىف ىَدضغاده

 || نكتتيفك نم هاضربالام ىلعهوه لع قوه ريالذ كلالهتل مودلاف كموص لط_هناف ءاصتنأ اوانذ

 لام كل ناك او هلعفب هزادت الف ءاضلا لّةفكلتاعو اد كتاش ناو كموص ىف تالا ا ن١ ىلع
 | نيذلا نيملسملا ىلع لب ةفئاطز هةفئاط اهب صاخال سانلا ىلءاهةذنتةيراج ةقدص كل نوكتن أ دهجاف

 | لكالاو كناهترك ذامدح ىلع نكت نا فاقوالاهذهناف مالسالاىفاوداوواةداهلاءاوظفات
 ْ نافمالسالا ىوس انمعماطرش طرتشا ثمح مهقح فءاسا ىذا اوهفقاولا نوكيوامارس سانا

 د | هثبف نيدلا ف عفان لع كلناكتاكاذكو هلاوحا تَكغا ىف ريسلتاب رهاظت نم طرتشسلف ديالو طرتشا

 | دح اداراف تلصم ئندسلدي ف ناك اذا ىخاانةمايقلام وبيلا عماس لكه ب عفتنمل سانألا ىف
 | نمعرشلا ههرك لعل عاد تاراذا هقلا هتلافددهغت ىتح هاناهلواشتا الو كنمهلوانت نأ

 " [| هلثعلمعتالق هلع كّتسع ازكى اكتداص تنكن او لماعلا وه ىذلا ملل هركتالو هلع هرك اه نيلسملا
 أركمو ىخ 6 : ماهو كلذ ةيهازكلان ههنترهظام ا هت ناق ريغ نم هتهركو ءلثم تلعن اف

 قيرطلا بدجاق لءللاب سب رعتلا تدراورق سف تنك اذاوركسحنلا رين كرتلا ىدؤود قمقد

 ١ ثاماتلا هقلاتاملكب ذوعاالرنم تلزنا ذا لقوا هنمئثكيذؤبارف قيرطلا دصقت ليلا ماوهلا اف

 1 ىذا ردب هللا دبع ى-اصقربخا لزنملاك ذ ىف تمدامءوث ل رمضد نا هنأف قلخ مرش نماسواك

 | | نيعلا,سأر بو دصسع نيعلا سأرب "هلملانتي لاف ئدراملا باط+ط دوو نب عسر ميلا نعمداناا

 ءاخ ياعفادحأ تبر ضامةلاسق ىهو برضلا دنعالا|سببانذا عفرتال تارارملا ىهسن برايقع

 ا | عير يلا 5 "هلدللا كإتىف ترمعلا هن رف 5 ةداعددسالا هذحو دو دصتسللا فتاك نفت

 ظ تار دقورتمالا ادحأ تب ؛رضاماهئاف توملا نع عفردق هللا ناق ثد دا حصدل لاستف هثي دعه
 ا | تاك ذدق تنكر وانتا هلت دحوافغدحاو تقود رم دعب ةّرم برّمعلا دع ذأ ئسفن ن هادهلثمانا'

 ١ مأتم هس صايم ا, قدنسلا نا ٠ تعامد تنك وناس: دب ىارح ىف ناك هناالا ةناعتسالا هذه

 1 قبو رد هل صحو ىلحر مرو هناالا اعمام لوقا اعدللو أ قدنبلل كلذ تاكله ىوداالف عوسلملا

 | لوخدو برشو لكأ نم هبق عشت لاح لكى ةمعسستل اك ءلعو هتبلااملأدحأ الو ماداةثالث مرولا

 ١ اهلج رح رخاف تجرخاذاو بأ | كلجربأ داق قنا تب تل داذاو نوكميو دكرحو لاحرتو جورخو

 | "ىل كينعا_درراثال (سعو) ىرميلانأ دياف تعلخا ذا قىلابأدباف يلمتلا اذاوىرسسلا

 1 ددوتلاو ةبحلاو بواقلا فيز هداسبعنم قا دوصقمو كشالب هلشحوب كل ذناف هنوهثإإ' اكعمو

 | ضرالا قم تتناول لاف لو «بلعهللا ىلصدتنا لوسر ىبع هنم ةنم ةفلألا لعس دق هللا ناو
 | مناف تااشلا هفرعبال ناسلب هعم ماكل كلذ وم نب فلأ هللا نكبحاو مهب ولق نيب تفل اماعرجب

 30 :كلاتمفاىف تيا تيان هدو هواي وهّس ف ةرذال



 2 هللأ ندصاث حالا نوشر نيدسإالو ندهراصلا نم منضخغو َنَموَسَف ندع. او

 ناركذلا لوف نع موهكاك م هنعإ لاس ب>حاوةررالا ىلوانم مهما كئانسن ىلع مادختا لوخدو
 ىذلا ىناشلا سلا ن نمر او هيلا غصاوي لك وملا نيل كإ مال ساما معذ : كو لاجسرلا نم مهنا

 ند كلومق» ن نعءتساوهلذخأو هيل سعب ام هنم كلويقب كاملا ىلع ناطب_تلارصنتالو نطيل اوه

 اريخالا مويلع ءلمتالف كملعن,ظفاملا نيبتاكلا عاركلا هك الملا ن نمالءاساج مركسحاو هيلع ا

 اقف مك هللا اهط_ساذا ك.لعاندلا طسان كاوذيلا وما همام امرت :نأ كل ديال كاف

 ىلعابم نيعتست وللا عسبطتنأ ةمعنلا 0 نما هسه صعءتال و هللا ةعاطريغىف اهقرضصتوأ

 || هقلان ع ةلفاغمهيولتناف اهلهأ ةبعص نمو تعط: سا اماه: ءلاقاواسندلا ىف سفاننل اوُاداو هللا ةعاط |
 ًاراايلت ركب ال نع ف هركصنأالا هللاركذينا دل ىطن ل هللا نع بلقلا ل غاذاو اهب ||

 اهناف ةنطيلاوْ لادا (ةمصو) ركذلا كاذ ىلع ها هتعامم هسفورك ذينأزوبالامنو اراننوكيوا ْ
 نم ل سل اك انلسعتالو كير عيباطتل سعو شعل لكو ةنطقلاب بهذ ا

 1 ىتحيبكتالف هعبتاو هيدتقاف ماما فل ثبلصاذاو كبلص نمش تامقاب كل لعو لال نم يم نظن
 أ 2 اهلا نم عار فلاد_عي نما اذاودصس د دستالو غفرب تح عفرتالو عكر قتج عكرتالوربكم ١

 ةالصلا هللا هركح يد هيلع لطتالو موقلا فعضاندتقاف اماما تنك اذاو هيلع فاتختالو نمأف

 لا لو تيمنا تحسن اذاوام ممتن نيازطت اند تار قاذاو دوعمو عوكر ماه فففش لب

 نكفهبانلا اذهىف كللوةباملك مسهخنذاهل تفاو بطاخملا تن نكفاونمانيذلاابيأابوا
 همت ءعمسا ذاق تءطم_ساامهئملعذ اقفل سانا هتاف لاه نال وميام سحب كلذ كلومق ىف

 اوجتساو ٌمعطخسساامهللا او ةنافاذه ل ءاف لاما كل ىف هيرومأل ا تنأ اف هلعف عبطتستالا سها ْ

 تنال هدمع نا ىلع هلل اهلا لولا كلذ نا دةمعاف هدج نم هللا عمس مامالا لاق ا ذاواوعيطاو ٍ |

 ضرالا“ الموت اوءءلا المىذ ريواتب ,ر ب [يةيلعاكرابم هيقاكرامانيطا ريثك ادحدجلاكلوانبرإ |

 ىطعمالو تيطع امل عئامألدبع كلاشاكو ديعلا لاق ام قدا دعب وش 0 ”الموامرثنامأ الموأأا

 نادهسسوكا ىظعل اهلل ان اصس تاّرمثالثك_عوكر ىف لقو داس كنمدِملا اذعسفنيالو تعئمانل
 بهذ دقو ءاندا كلذو هدمحصو ىلءالا يرن ايست ارب مثال دوم ىفلقو هدمجو لعل فر 1

 لهدوجتيف تارمثالثو هعوكرىف تار مث الث كلذ لقي ملاذا ىلدملا نأ ىلا ب وهار نبا
 يالصزم

 ناك نات جحا ثدرا اذاو تعطتساام فال_نا نمح رت نأ ةيسصولاد كل !تمدقدقو

 (يعتقم ديال و ةرمسع مرحاف ىده كل ن نكي ناو ةرم_لاو جيلا نيب نراكو ا للاب مزنبا ىدسهتل :

 ةرعاهدرو مق اف ىده كعمام و ميسان تم رحاو تاهجنأو اذهتاغفاذا فاللتا نم حرخاو

 اذاو ىد حمل نكي نإ مسفلابرمأ عادوا ةخ ناسا سو هعمل ىلهقالوبررهأ انكم

 نا ذب ونتالو هقرهاف باكدنف غاودق ءانا تيأر ا ذاواريخ الا لةئالف تسمو ضي صدت ترضخ

 نم تفاذا ٌكءوضو ءانا قدي ل خدت الو بارتلانن هاذ كوكا تاّرد معبسءانالا لسع اوءانملا ١

 رفسف تنكح اداههشلوب نمرشتن ساو تلباذاو كيا سقنأ تاساجتلا ب نتجاو موذلا

 ىلا فرم هات ذئب حو نيتعكر هثسف ل_هف دصملا ادب والبل كاهأ قرطتالف تكبو
 مهوأغتالو كد دب

 هبفمهارّتنا هر كتاممأ شن ءاودصي ودل سياج وقابل مهفر عي نيني دي يب مدقو مهيلع مودقلاب
 دحاولاهحانتس ىفناف هم ةسوخل ىرح هعبانذلا لرتالذ بابذمبف عقوف معطي ديد ناكل ذاو

 | هتتافوأادحأ تب رضاذاو ءاودلل همن ىذلا حاتللا عفربادبأوهومادلا كلذ ءاودرخ" الا قو ءاد ١

 | لاما ةتبحم مالعالا كلذب باحت كناف هاا هلعافا دوست محا اذاؤهنجؤلا ثرمض فنتحاف :

 اردسولغىف لعجاو هنقكتو هنذكا نسج ان أك وت تبم كل تام نإوانلل ىريو كسشالو كاسي
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 ندوب يي يهوي ريو ناو يت وو ور و
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 ف ل سوو سا ويس وب تنال ذنع لولو وفا مبابرأ

 ا ةقدصلاالتيدسهلامهيلا اص وا.هقوناو تبل لهأن مف رو ىلع قّدصت نارذ> او ةرخن الا

 ا اونا دقفكيغي رعتدعب كتفدضاواك ١ناف كاذب مهفرعت ن الا تمئامم-ملع ةقدصلا تيوتنا كاع

 نا 1 01000 نزعلا تلاع ملغ ادع كررت مىميطعأ آثمحتمناو اهلكأب ا

 مولافمالو سانل!تازوع عمن "الو ن ناك نمناك كس نع ىننننا لاراو قحرمشب هللا لام ىف ضوخت ظ

 ىلا كلم نم لزنتو اهر ادف ةجورلا ةيصع: تلا ناو هعساو با بدأ نحو كاشف لغت_ثاو

 نافلاجرلا ةمادتس اناملطث الف كتجر دة الا حاتتاعطتلاو اا متاف ءالقع لاك نم كلذ نان اهلقع

 الّن ماء[ لا ىل_هيبلاغلا ناف هملع تنأام الون ثنح نم صخخ لك لساءف كلذ ىلء|-ولصا ْ

 ألما ة ساونا رع تاب مص امهو امهلاك ٠ صل ا ءاح نءالا لمكلا لاجرلا غلبم نعل نا ل ْ

 ءافطاو مكلسا ف لدعلا,كدلعو ملسو هيلع لنا قلص ىنلا نملاكلاباهةدرو صالا ناقتوعرذ أ
 ءادلكنمءاغش هناف زغروشلاوهوءادولا ةبطلا لامعتسابكءاعواسا || كّتحاخ نم ترفاذارانلا

 مهعججأبءابطالا لاق ماذا سانلا نامعا نم لجراند نع يت ادقلو توملاماسلاو ماسلا لا |

 | مفع قبنمثيدحلال ه3 ن «-لحر هارفءاودضرملا اذولامهنم "للعلا تنك ءدقو 0 ١

 | تطتالولاذذ_ هامل لاسقف هب عطقب ميظع ثيدحلاةنامعاءدنع ناكو دوعسلا دعس لاقي "لاله نم أ
 هللا لصىتلاوءايطالا يدك لاقفءاودلعلا هده سل اولاق ءابطالا نا ل_برلا هل لاو سفن

 ةهلجب نم كيلزن ىذلا»ادلااذهو ءاد لكنمءافش هنأءادو لا ةبملا ىف لاه دقو مهنم قدص ألو هباع ْ

 هتلر ىلا ههجوو هسأرو هلكهندبامهب ىلطو اذ اده طلقن لعل اوءادو ل ةلمان ىلع لاق م كلذ ْ

 قاكراش تنبوزخا دلع هت انو هدلح نم: مناف هنع كل 3 لاسغ هنأ مث هةعاس هكرو كلذ ن مهسءلاو ا

 هنامعأ ةروق نم بسانلاوءامطالا بدهتف هسفاع لاح ىف هيلع ناك ام ىلا داعو اربو ةرعسّس نم طقسدق ْ

 مييصيم اد لكى *ادوسل !ةبملا لمعت سس هقاهسجرناكورلسو هيلع هلا ىلع هتنا لوسر ثد دد ٍ

 ملا كبخأ ضرع نععفدا (ةمصو) هتعاس نم ريفا ملك |'هئسعدمراذا دمرلا فىتح ا

 ىرمأ نماملسو هلع هللا نإصهق الو سر نع تدنهناف هةمرع تكه> ا ْ
 عضوم ىف هلنا هلدسخولاهضر هروب عسر + ميسو انس

 نماف ةئيدعقاقدلا هللا دب عاوبأ يسشلا لم هسفنق اذه لثب قت اد أ تب ار امو هنرمصت بدعا ا

 هن: نع لوي ناكتصوطقدحأ هترض# ستغاالو طقاذسأ ِناَتْعا ام ىرغملا نم الس نما
 دل مننإركأ ةعرك ذيو ىلذم قيَدص هن هللا طر قي دل ارك ىنأ دعب نكي كوشي ناك اعرو أ

 ىهمتلا يزكلا ديعنب نءحرلا دبعنب مساق نبا دج هللا دمع ونأ انضشءرقانمو هركسص د حرخ

 نيلماسلإ هزك ديف داقتسملاءامسل باك ىف ساف ةلنردم نمل مكن ا نيعيرهزالا دصسأاب مامالا ىسناقآأ]
 تال ةنس نظاهن رقبه ملع ب ناتكحالا اًدهانعسدالملا د نماهءاباموساف دعدامسعلان م ١

 | مجاعالا هلعفتا مهل نعت هنالو سلع كلساذا هفلاصقنيلملان ءااعلا تالا كلو ةلاش زنا

 | لاكدل عني الرا لجرلا قلاذا دا لمقرلسو هلع هنا ىلص هنا وسو ن ا ذرو دقوم وس ةداعك لذ ناف

 | صواواق < رت نأ لباسها رفغالا نافاس نيطسمن مام لاه هنا تنثدقو من لاهقمش اسي لل ال ا

 | دنع كتصووالا "هلي تيت نأربلاباو نحوس ريغ ىف ن مجان نعلظي النأ نينمؤملاءاسنو كت نب تلداأل]

 | ىذلاء سفن كم ِهَتانافَس اومالارفوأءانسحألا ىف عيصت له تناذا ىردتالا كنا ب وتكمالسأر أ
 نأ هللادنع” ةعفر قلذلل عدضا وتلاو ىيبسم لحسأ ىلا ىرخالا لس ربو مانو كاذا عونلا ف تولءا «لع ىضق |

 ىلا ةنتفلأ عم مقوم ىلا لزتتاتردقب كتم نم نفقا راوي همم تو تلي

 ظ



 يو

 هددح ند نقم ةرلنمدقادنع مرق لعل سو يلع هقل لد لوس نعت تن *ةةنامدتجر |

 :عمهللاىلاةيوتلاكلعو تناك امتنا كصواو اهرقتحت ةالواهر ةئالو ةيدهلادرت ناكاناؤ دحأ ||
 ىلءناس> الا بتكهللاَناف هني العف تاعفاذاو هتالف# يش ىفاددأ تكراشاذاو ساقنالا

 سانلا * كلذ فىناوريقلاوبااط ىنأ نب لع لاق دحأ ىلءرنقلا مدعو عضاوتلا,كملعو ئث لك
 نورخافي' « بئوفاصأ نممهانكيناف « ءاوحمالاو مدآمهونأ « انتك !لشتلاةهد نما
 || لكردقو + ءالداىدبمسان ا ىدهلا ىلع * +. مممأ لعلا لهالالا لضفلا ام 5 ءاملاونظلاث ٍ

 ىذلا هللا ست هناثهللا ىوقالارفلال « ادعارللا لال نولهاد,ساو هنسك نأك امى
 ةرثكو لاءاو ةصاخربلا لاصنا ىف نكلو ىعياالو ىئبنالامت لاشلاولقلاو ك!ءاوهدامع يبوس |
 تغدو نول تال منكن ركذلا له اولا سام كت دانعسم» كلع ىف ىذل كدر دن ءثحلاىفالالاؤسلا ||

 ا اذاف ةسيللا ماكحالا دحأ نم مكحايق عرشلإو الا جورخالو لوح دالو نوكسالو ىرسدحالام[

 "ل دم .رللا باغو تعطتسا ام جيرلسا عذد ىلع باطاو هيف عرمشلا مكحام هدف نوكيئث * لكنعلاسافلعتملا]
 هللاةيصعمىهقافنا نمو هللا ةمصعم ىف هقافن اودولاملاةهعاذاو نييوسيوس عم

 عواد ج1 قرانا ل3 : كلذ ل_عي لناذ هللا ىذربالاهف هج 0 ا

 ماكح الا فكل ذامعاو كل ذىلا ليبسال هلع هنقرافام ىلع قايهنأ هسرفدنعتو هلا ىشررالام ىلع

 انهااوز ىلع ليلدمها مودي ىتدح صخلان 2 م*ةمولعملا لالا ناضصتسان و ربما ةعوزشاا 8

 اًدمءةمالو انعم نوكن نإ لاياو هياهذ ىلع لل دهادي ىتسح هيلا عجراف اضيأ لاما نو_هصتسق ظ
 هللا ناف ةنطاسلاو ةرهاظلا ش>اوفلاىأتنا ْكاناواريثسموالعدوارمسبم نكوارمسءمالوارغتمالف |

 1| ىلءاغالوقي هللا ناكل هللا ىلع انع ةيض ضرمغ هع نط تنك اًدارتفتالو هنم سن نمىحأ :

 سا. ال هنأ هللا حور نمسا الو كاذ ىف كي هللا ركمردح اف نيهمباذعمهلوابتا اودادزعلمهل |

 عنصتلاو ُكاداوهريسغوروللا ب رمش لشم ىللةعلل لب نم لكو كاداو نورفاكلا موقلا الا هللا حور نم
 ميظعلا بر نايس كعوكر لقلبك دود لاس ىفالواعكاركتولص ف نآ رقلاارقتالو مالكا ىف

 اهقوفام ىلا تار 1 لوقلاىف داوهدم#<و ىلعالا بر نانحسْ ل دود-ىفو همف كرر مظعو هدم و

 نورةْعَمس هك الم هلل كريو سىفو كةح فراح ءالانامسالوراهفغت_بإلا ةرثك كل ءةنسصو ْ

 ماهنلا دعو لاح لكىف اصوصخا ونمآ نب دلال نورفغتسس هىتالبم هظوام وع الا

 بتدجاو علو نت طير ابو تلا نيرا ذاوملا فقدصااب كءلعو كن د2 سا اكن ند

 هللا ف اذه ال نم فو لابن فو هللا فخ اهث الث فشو هنانشس ا كل عو اري .طارللا قتاذكلا

 | هلا عمدوشملاكلعو ل جرا هنقق نم كلذ اف ةعباةالص لاعاو ةلئارصقا امش تنكناو

 ةبنشأأ ىذ ند ميغ س ب هقلاناف ةبيسثلا ىذ مارك ايكيلعو لعند لدعتام لكى فة حا: لاو

 رذح اورابتلابةلذو لدللانةركف هناق نيدلاوْلاناو ل داعلا ماسلا م اركابو نآرقلا ل مارك اك لعو

 عض ارغالان اف سوو لا ضارغالالو كاكا. كناف اندلاةامملا رز نم ءيتكرر :دانعا كش نا

 اورغ هياحصأ غماوهلا ىف ىثع نا لادبالان هالحر نا كلذ لثم فان. .وراغ ِهْباَو و

 ا طقس ةضورلا كات ىف ىو ءاملا 3 نماضو نا ئوتدشاف ةرارخ نيعاسمفارضخ ة-ضور ىلع

 هيعاامرمل!ذهقرظافردقلا ١ اذ مهتتر نع ط4 اواوذرمدنا+ هوكح رتو ةعامبا نيب نه

 كس ءاعّوع النا تعطّسساناو لا 0 ا هءاكسملا ةذهب هللا كظءودقو اةرق دى عم هتف ناف

 أ هعف دتقح ءلدااباذنا ىفوناف ةوكز تيدا ذاو ل فاق كيراسبف عاد تناوالارابخوا لمان 2

 ناطلساا لماع ريغا تو كصز عفدتالو قا هبصنىذلا الع لماما اردو للا بحاص ل يكول

 ْ لماعلا ملط ناو كل هنركذام تلعف نال! ذءريتالفابيلع لم اعل ا نيع تن ان وكف ناطا دا 'سمأنالا
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 هعمات الفاهنمأرط ضال ابتب رضو ةجوز كا تكن او هدو ىلع نيف 0 سان أي
 | ةلذاندلا ضرع نم ئث *ق امآو هّتورو هتنجىفهقلاالا امش هتإهجوب لأ نأ كاناواهمو نم'

 | نالر نيد ىلع ةأسمابطختالو تعطتسااما عمو جاحالا هبكر رتالذرحلات تبكزاو
 مدنالفح .شةمدخ ىف تنك ناو ممنذانالا مصتالف موق دنعافيض تاكنا وول ا

 تيب فندانالو ناضدرر مث اضقوأ لفاسنلا موصاهجوز نذابالا موصتال أر راو هن دانالا لَ هتنالو ||

 تالق وذ: صارفاستالو العن يكتلاهتشا قالط ةرملا لأستالو ١ رضاح ناك اذا هنذانالا هوز دذ|
 هللا ةجرنلط اوتتش ناىلرفءالقتالو "لكلا مزعافةرفغم انها توعداذاو مر قالا

 | لامىعف”رصتنا,انأ وياه انا وفهد عربك هللا نام هللا مهلأست ايسشوثكش_تنالو هنارف و
 يبناذا. نم”مهللا 'لذاسع لعئذرعب تةدضت فا هللا لقف مويلكق تمصأ اذاو هنذآرالا' كدخأ

 : هننع ىلط تطّقس | دق ىف براد غظظ2ظ101011110 7 ىيضغاو ا ىنةسشوا 5

 أ تءاب“اذت 8 رهدلاوهدتنا َنافرهدلا ةسخ اي لقتالوا دعاف برش اف“ ءامتز رشاذاوةرتاواس د كلذف

 تيمالو جد: ىلارظنتالو كم ىرب ىت> كذذنزرتنا ”لانأو لسو هملع هللا لضهتتا لوتس نع

 ذختال او كمل !ههجوو كتوادىف اناسنا لمة ستوا هلمةّدست تناولت الوربق ىلع دعشت نأ كاباو

 تن تاكاذا نو ىلاريخ : ةومدلا تناكام يا ”مهلل لقلب كبلز زنةرضل توملانتألؤ ادضتضمرمقلا |
 (ةيصو) باوصلايلعأ هّللاو نوةةمري غلى ضفاف نتف موقب تدرأ اذاوىلارب_> ةافولا

 | كمه ىف لومتنا تلستغا اذار ذحاو ا دهاسثالو كولملا نيبامسالو موق ل اوسزالو امصو نكت الأ

 هيلعهتتا لصدتتا لوسر ناف كر ذ: ف واف ترذنا ذا تعطتساامرذنلان م ظفحتو هنع لزكسعا لد ١

 نينمؤملا بسو كاباورغتالو تنثاف هّسقا اذان دعلا ءاسقل ىنمت نا كاباورذدنن !لضلادهشدقلو

 | | ناف عبرلا بستالو احصل سو هرلع هللا ىبص ىلا ىذؤت كناف صولا ىلءةياعصا اامسسالو ْ

 | امرشواهرش نم هللا ذعتسنساو هب تاسرأ امري_>و .اهريمخ هللا لسن كلو نه-رلا سفن نم حررلا
 هترش ىنفك اوهل عن صامنريخو ةريسخ ىئطعأ ”مهللا ل قو هنلا مسسقا ديد ايون تسمل اذاو هب تلسرأ
 ثدعتمو امل فو تالنت اذاولب اك اذ يئاسنا ىلا لذا عنصامر و

 ايمدتمقلا ذاوربرملا ىلع ساجالو بهذا اورب راك هساسل كءلع ع ريشلا مرحام ساماو كابا

 ليطساو ةينعلا لةلب مركلا ةبنعلا ىعست نا هتاو قي رطل قمض ىلا هرطضاو مالسلايمو تالف

 | مركلا ناف مركلا بعل اومسنال كل ذى سو هيلع هقلا ىلض هللا لوسر نع تين هناف مركلاا لقتالو
 ْ اهعب تدرأ ا م خغلاو ليالارصتنا كاناوليخلاو بنعلا اولوقومركلا اولوقت الفملسملا لجرلا

 ْ لده أ نِماَدَحأ ل و هاج هللاريغي تفلت نا لادا 31 ارصمامنأب ىرت_كملا لع ناالا

 ْ دصس فقول درت ةج 00 ا سو ديلعِلا لمنال وسرهرفكن مالا بنذ, هللا

 ْ طق كفا لعوع دتنارذحاو ل_خفاواهارنخ ابتن نا اهفرعّزكلو لاذ نم اهعنتالف عاجلا

 | بذعتنا ٌكاباو ماعطلا ىلع ضيرملا هركالو كلام ىلءألو كم داخ قءالوكهأو ىلعالو ظدعربعالو |

 ا!دياقةولضلاو ماعطا| رضحاذا (ةبصق) نيكسب هعطق:الو هما فاج تاكأ ] اذاوادحأ رانا .

 | اي بلعولاحتمقنا ترف نم ءارمأ اذاو نيتبخالا عفا مقاحتناو ة ةول_دفاو ياو ماعطلا

 | غماوارذعهتعسوا اهب كب سا ملك انهنمرذتعيامو كاباوهعطت الف ةمصو مث هتعاط

 كلعإل كل نك وكلذب هملقبدخأت كراغاز ذك أ لكل ناث ار ذق ناكّنا وكر'تحب قمىلا

 اهتزءرالةداهش ال دنعدحال تناك اذاو سانا لأب رخل نما اهو بتل كرما دقوتناَن او

 نكجلو ميلنءامتري أ افالعترذقام ةمرمتفلا انآ اوهلدهداوابهفرعفاملاّرطصادقو

 هدمت ةييوجمر 0 ءاوسلا ىلع ناميالاهبف لواحرو 0 1

| 

 منجز



 0 هيوم

 وس )5”ص98

 اكارتنكسم نا هيزاذج تع.شاذاو هتزانج عيبشو تاما هيبلع ل صو ص 0 _
 نءفرصنت الق نيملا#سملا ع نم تيم نفد ترضح ا ذاواهدينييماف يسئبام تنك ناو هفلنممأف

 تعراساريخ ناكن اخ اهب عراف ةز انج تلج ناواف أك وقول دبي هناف لأسي امر دق ةعاس ف قو ةربق
 هنم درست ىذلا انالا طغو ىوملأ ىو اسمركذئالو كبقر نع هتططحا سئ ناكسص ناو هلا امي
 قلغاو كمون دنع حارتسلا فطاو هم برشي مءاذارمضمان ويح لعل ىردتالنافءاقسلا كواو او
 د ًارقاو هَقلغ دنع هللا م.سف كرا تق تقلغا اذاو اقاغماناب مفتال نيطام شل َناف مونلا تدرآ اذاكرأ
 ىقيتكمثلا نكن الت الوريللا لعاف تعطتسا ام براك دومالا ى ددسو كمون دنع ىمر كسلا
 نمارس وهفريخلا لمعل تّفواذا كنا لءاف لع الف دعسان اذا دعس ىيتكناك ناو قئئانأف امقُش
 قددو :قتاو ىطعأ ن ءامأف لوةب هللا ناوالعن-سح أ نم رجأ أ عمضيإل هناف ءادعسلا نمكنا هلا
 لاقو ىربسعلل» + ف ىلا بدكحو ىغت_ساو ل نمام أو ىرمسلا هريس بق سحاب

 نمو ىرمسدلا هريس سف ريعنلل قل نكدل قلخ الر سسعم لك ةاوؤلكتاو ادعس

 ١ مومو اسمرك 3 نعفكلاو ىوملا ن ندم فرغت نم نس اهعرك ذيك بلعو ىريسعلل ه هرمسن_بق ميعلأ قاخ

 تاورملا لهأ تارثعلقاو تعطتساام كال مح ءرئاوال داعالقاعن كن هتازغمدتأ لكل زناو

 || امتدلا نم طحوتو اذ تنك ناو ناطلش ا داك ا تنك ندعو ريثملا دود !ةماقا ىفالا تامهلاو

 دهاحو ا برحالو ارتواهدل:الواهداقو هز احخإو اهصا ون مسدا وهلا لمس فال وأاسرف طراق

 نم ضاسلا سلاو مكسص اخ! ىلا غلب اذا ة-ىفالا عفشاو ىلاعت هتان زريشأ نم ل سستو تااججب

 هرعسغ وأ لعلا ف لئاس ل ءاجاذا وهمف تملا نفكو هيمطأ وهرهطأو نضؤملاس ابل رخ هناف باسشلا

 رثكتالورو.ةاا ةرابزنمرثك اوقزرلا نم ههلعدقنا كاضفامم كدفرت_:ءاج نم بدختالو هرهن تالف
 ثي د ابرومقل ابا أ ذوالوةرخ "الاكونت تح ام ليلعع !لد اره لقتالو اه دنع سواملا

 كلذ يرمشحت كاف ةناوأ ادحاوارب_ ولو لسو هيلع هللا ىلص هنئا لوسر نع غلبد اندلارومأ ىفاهدنعإ ا

 نيب قرذو نن_برشعل اهيلع هيرضاو نيس عيسسل عم بسل ةالسصلاب ىبصلاًرمو نيغلبملا ءالعلا ةسمزفف

 ةرمعلاو يش اني متاتودحاولا بوثاا فك خاوا كس اىلا ىذفن ”ناكلاءاو عاملا ىف ناسصلا

 لدعت دانسد 0 اوسالو فاوطلاو راقعالا نمرثك اننكيش ترداجتاو

 للاب تتح اويلاك اقاماعط تررتشا اذاو هين اهدالاو تيزلا لك ؟نمرثكاو تائااودا ده ةخ

 انرلا ل متملا لام لك او قاادالا هللا مرح تلا سفنلا لدقو رحتسلاو هتئانلرمشلا ى مو تاس وملا |

 .كلعو دودعسلا ةرثكيك بلع (ةمصو) تانمّؤملل!ت الذاغلا تانص#ف!فذقوف دل مو للوتلاو

 ١ اسلام 53 .اع لاق ها هنع تدن لسو هيلع هللا اضدطا ل اوسر َناك ماشلا نكست نات ردقن او ةءاسباب

 نوكأ اانا نظلابثي دحلاو لان او هدابع نم هنريسخ ىبتمياهءلاو هضرأأ نم هنا 3 ةريخ هلاف
 نمرثكت الف تعب اذاو تانغ اءاسنلا ىلع لح دئالو تاكرطلا ىلع رامتالو دس اوكاناو ثيذحلا

 ٍتنأو نينا نيب مكس الفك ذ ىلاتع ؟! نات نيإسملارومأن ماع أدلة نا كلاب او عا ىلع نيببا

 ك.احر نيب لدعاو هنم كل ديال ىحالز رفوتسسم ت'أوالو عئاجالو بتاحوان ةاح تن والو نايضع

 ىرعالابخ وةدحا اولا حرتالف تاكراذا و ىرخالا ىلع لح رزطدها عطور لل

 تنك ن او «.ةكلاعرتسا اق لذعلاب لأ هللا نا اهل دسعاف كسعرنم كحراو-نالبعاوأ

 لقو يتمأ الو ىدا يعلق رالف دكولعوأ لول كلن كن او ىديس لقو بر ككل لإ ةنالفاك ولم
 كو تبخلو ةةناتمهن دق وو هللاوع ولا ن اف ىالو هد بج ال لقت الو ىتبراجو الغ

 دم ا ةروعىلارظنت الوهعنةالف كرادحىف ةمسش> .زرغي نال راج كنم بذا داو ىسفن تسقل

 0 كفورعذ ف مدقوكناعاو كش دف ندا: نزلا هتمهكضىفد ت نمالا بمتالو هنذادالا هتببىفالو
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 م هللا ةنزونالا توا ستاذاو قوالات ىلوالاب قالا عم ”رلماعملا ادباو هلترذ_:ءا ع يه

 أافضلاني ىسي نأ دارأاا هتخيى لسو هيلع هللا ىلص هنتالو سر ل »فلك. هتلا أ داع أ ديا اهتم ءوش

 تكاذاو كطاشن ل عاف هقلاةدابع ىف تقاذاو هناصسوي هللا ديا يدب ل اذ هتلار' ير و
 نكمالو هلبانجي ةنامسا كلذ ناف لك هللادسعتالو هلعف كيسلع هللا تحواامالا كرئاف
 كتالضنببس قوافكلا : تاع أو تءلصاذاو ىلاسكاوماقةالصلاىلا اوماق اذا يذلا نم
 ءاوسثب الو لعف كلع هت بح وأام لعفاواصلخالا دمعت نأ دارأام هاف كن دامع هلق صاخ او ب
 اهريغ :لئا ىلا لقت اور .تح هقئادبعتالو لذاونل ا ىفكرتلاب كتم أ مماواط_تن ثنكو أ ثا 2

 اذك هيراهب ناوتساةارتسا عفا كلذ نافءلعف نم كل : لعن اف الفنا نو دالا اف كتالص نسحتالو

 ناو كةانتسا|ةالدا ىف مامالا ث دحأ نا هناف مامالا فاش لصف ةمامالل ملصي نم تنكن او ب

 فصل اعق َه هبحرف تت ؛ًاراذاو لالا ففدلا ىلع ظقاسو هراسيوأ فدلا نيب لصف اهلعأ نم نكس

 || اها نكو تا ردنا ىلا عراسو اهيلا نساننلا باق راطةواهك زواهآر نمل ةم رحالت كس اهداف

 0 ةرخن تحتالو مهلظىف وأ ساسنلا قت رطف ىليتتن اكاباو اهنيؤ كن لاه نا ل .قامفسفانو اقباس

 هسف لست غتوأ هنمأضونت م غاد٠امىفالورحىالواوه ىف لستالو سانا سلاش ىفالو ةرم#
 ءاشنلاو اذ الا ةنقرذمح او هتلم اءعهلقادل ىهأ نم عسب و كم داو كداوو كنب وز هللا ناو

 اكس كتف ناعوت كن ال-ص نم لعجاو غابللا ىف هلت قث اون اطلس! ةمدصو لام اوداولاو

 اع تنك حارادح كرما ةءازخ نمرثك أو كلة ىلا تررطسا نا كتنما رف هذ ىل ستون هش لفن لإ
 اف هملع معقجاام موعمأر قاف نآرقل نوري ةعاجب ف تنكح ناو ةيهلالاراكذالا عفر هاف

 ات رتلا لعو ساو طرعان ذاونارعلا اوةرقيلانيوا ردزلا ةءارق ىلع طفاسو مهتعمةفاو هادا

 تاكا نع ةيطرقي دح اوريسغ ىث د دّةلو نيملاصلا ءااعلا بأ دكلذَّناق اهمدخك قع ماكس

 ةسأىب نم نين وم اريمأ هسلعرة نآر ةلانم ةروس فص ىف أر قي ناك هنا لاصلن ا بحاص برز

 لاسقف هلك مروا نمغ رذ ىحزجشلا هملكت لف هلأسو هملع راسو هسر ول د ةفيلغلل لقذ

 متبدالان مسا اذهءدبع تنآو كلك وذل ديد. عم مالكلاكلرتال تنك امّلاقف كل ذى هيلا ل
 1 نأ حن طع لادا نمط كو عم طيات قاتنكول تن ار لاةفهدسعبو هنآلم مهل بريض

 ىلع ةعامجم  تيقاو ةفراللا بف هقلاد بع كاف لاقال لاك" لد رع ماكو هعاقاو كاتم مالكل الث 35

 ىلخ اذا فصلا فن ارقلا أرقي ام اريث كس ناكو ةيلسشأب ىلبربشلا جاجا ولأ مهم ءانخو نم كلذ
 ىلا ىهو هس/#روصانهيق ىو فتاهناف سيةروس.دنعأر قاف تيموأ ضي م ىلع لش داذأو ه«سفأ

 نو ديرب ظنملا نيهيرك اموق تأ ارت فوملا ف ادو داعم تنك ىف ثري ىض سف ىلع ىنغف سد شا

 انا لاتوفتنا نيم تانتذ مه رهق تح قع مهعفا دبا ديمة ارا سطالم_اضاعث تبرأ . ارو اذا

 دقو نس ًارغن وهو ىس ئساراكلادقنا هعمر ىلذ اذاو كلت قيشغن متققأف كسنع عفدا سا ةزوس

 ْ لاق هنا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنثلا نع ثي دا ىف تءور دع كل ذدعب ناك الف هن دهئانع هتريشأ انامخ

 ]| بلاطي صوتساو ل اعنل!ىف ىملاورذقاج .نكي ملاذا لاعتلا ىفةالواانكءاعو سد مانو م ىلءاوأرتا
 ل قمع ارذاعس:الوثارقلا قوأ ءالصا| ف تدص- اًداد وصلا ىف اقيتلارا ريخهاناابواريخ معلا

 | ترض اذاو هيلع مودتك نا لوتو هقيطتالام لمعلا ن مك غن فاكت الو بلكل العفن 11د
 || | برغا اداصنمتتا لعأ ىنافال لوقي هاتوا كلذ لي لاذ هب نطل« ىسنالو هقناالا هلاال ناو تيم دنع

 ا ىفءاساشناو مكعم ننكسحام لاف, كلذف 4لءةتافأالف حاللاناروممثمناكو اذه لثم هل ىرتب

 ايدوهي تم مالعالأ ولا اق نولوتل اوفاكفرفاو ناو انآ نم حرر دوت تاس «ةزوص قف ناطيستلا

 كل ناك اذاو مهنمهللا نعصع نا ىلا ال مهل لوقأ ىنوم.ةعمس ىتحالم هللوتأ تن :تسا ةاتارصنوأ
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 بدسكو باكلا ن علك [بانتجا لم هملارطضآملام لوو هذ همف عاجالا نوكيام الا العف لعف:ال
 نأكاناو بكل !ىلعارداقوأ -ىغاذ تكن ا ةقدض لمقنالو ئبلارهمو نداكلا ناولحو ماخلا

 ل | اعع كدلعو ناكجئ ؟ىأك فم هعوربامجب السم عقرتالو ممن بالا موق ىلع مدع

 اهفةدثلا نم هاملت اهتعو دج رع الف هيي دملاارو ا تنكن او لال ىنعأ بمط: الا قّدصتت ا

 رظناوابنة-اف ةهج نم تدصأ اذاوالص ابسمالو لب ءوسب هل دملا لعأ درتالوءاواللاوءالغل انه

 ّىسقلخ هيفوالا لم نمام هاف مهن_احمالا نيئمؤملان «كئاوخا نمرظنتالو ساننلا نسال

 مقاف تيلصاذاؤ هقالخأأ ن نمءوش مفر ظذلاكنع عدو هقال نم م نسحام ىلار طناف نسح قلْخو

 ًاسشمقا نم لاةّمستالو !هريثك ىلع هر ركن ارعنلا لءلق ىلع هللاركشاو دوهلاو عوكر لاق كباص
 تئاردتاو هلو رو هننا سحوأ هلوسرو هتنارمصل. نم ضْغوْان اوانام_سالوان اعل ن نكنالو همعت نه

 ضغب هنا لجر نع ىنغلب دق ناكو نا سإ# مالا ناسخ ونس تةنسرسو لسنا

 صنعا | كل ذ تدهركف ةريصب ىلعديق دقتعأ تنكو نيذراغلارباك أن مني دموبأ ناكو نب دمانأ

 ىلأ ىف هضغبل تاَمفانالف هرك )سو هيلع هقلا لص هللا لوسر ىللاسقف نيدم ىبأ حشلا و ىلا
 ملف ىل اقف كيو ىل اعتنق بحي هنا هنت لوسرام ىلإ , هل تلق ىو هللا ب * نسدلا ىل لاهو نيدما

 تللز لاو فان ل نمهللا لوسراهل تاقذ هلوسر قو هتاف هبد تربح امو نيدمانأ هشغبل هغبت

 تاس االف كيلع هللا ىلص تعفو تهين دا "ىلا سانلا بح ع نموهو بتانانأفن ر الاو تلفغو

 لبق واكن ىرحا هتريخأف هلزئم ىلا تّدسو تيكرو ىردأ أ ال ةةفاور د كح نهلابول ىم تذخلأ
 فرعأ نأ ت درأف هبحأو نيدم أى هتها اركمسفن نعلاز ازد ىلا عت هللا ع نمابينتابو رااذخ اودي دهلا

 هنا اخ هنادحي هع 1 ل ل ملاص لح رنيدمانأ ل نايهلوق عماني دمىلأ قدتو اركب

 ُ ,الاو ىوقوو هبف ىتها ركسس اذ هفأ بث اهتم ىناطعأ امو هباعصأ ىلع اهمسقف ىعضالا دمع فاءاصخ

 ةمعر هللا ل اعرتسا اذاو اةتداقيك ناكردقالا امو تاما لوح ملعت ن-سحأ امر ظناف تدن دق,

 مهلق وللا نم كلعهللا بجو اهفرظناو أوس مهلرعذتالو مهشغت ناك اداف ةمذ لهو نيل“
 نمت ًاراذاو ةمامقلا م وبك مص >ابمذ لع الو ةنالعو !<سءانطانوا رداظاببمهلماعو ميلا اهداف

 تك انا لكىلع هملع تن اا هرتس افرع سل اد ريمول او اه مفهرتساق هملعرتستن أب لطي ةئرس هلاَخَدْيَع

 اذا او بداتف ديس دئام ىلعدمءكناق دمعلا لك ًاناكل اكو انكم نيران هلك ألك ًايالف اماعط
 هلال حا قررا الا فةرمس-و ةمدتمةيالولاناف ا ةنالو بلطن ن مات ار

 ةليضفىلاقيسنال (ةيصو) كلذ ىف مهعم لخدت الفدأ ىحا مه ىعأ اولواموق سد ًالاناو ةوصنلاب

 موأف نكح اذاواهنملانام بلاطملاو اهنع لحارلارطت اًيدلا ىفرظناو اهلا لسسلا تدجو اذا

 الوات ءرضاو هسيلع هللا مسفالعف تلعفوأ تب رشوأ 0 لحد تا ذاو هلع تردقامب

 ركذلا سمواهتتسالا لثم عهتلا ىر<#ىرداموأ عراشلا ن 2 ىهنلا هلفدروامالا اهلك كرومأ كسي

 لكفا د اواماعط ةءاسجج عم متلك اذاولراسب هلك كلذ لعحاف طاخمءالاو لولا دنعاضب أن يملاد ا

 ةمكالا رغصو كعم لك امن 0 ريظنل ا لاقو ىو ثمح ن نم لكف ماعطلا فاد ا اذاو كلن امم

 الواهكعرس تحت اركّتاوابشقتاذ اهرخكى هللادجاو ةم-تل لكل وأ ىفهنلامسمو غضملادةشو
 دح ا بمدحل ملا ىلا ىنملادهانتد كفرا علا تحك رخا ةمقل ىلا جيرستالو لك الا ف يشارك

 اذاو ةمايقلا موي مأثلاروذلابرسشدت ارم غن رم حلاو هقعلا اهيسالو تاولصلا تاهو يف تاعادجلا

 تام الا تع هقلا دج ا افقي دمك هرك نقلا دمعي ل نوهت هلا دجو ساطع نق تعمم

 الو كنا نمتوذنا كاباو اف_فثلايهلهللا عداف 00 بس نعوهذ ثالث ىلع ظاطعلا ىف دازاذاف

 ءوس نعدم لزاذدعاَنافرذتعت الورذع ًاوهتللادنع كل لف كلذّناخ كراء ىددعأ نم ىلع د دعت



 نكن ٠

 كيمزلأ ام هللاَن اف هسماع ضرتعت الو همح اصلا هملسف هفرعت الو هه ركتام تنأر اذ اوائموِم نكت كل
 كلذ نوكي دف هب كاع مدع غم هيفكراكن | ىلار ط:تالو هلئا مكحب همم ك2 رفهلل ا مكح فرعتاس؟الا'

 || ىفءادتعالا وال اواذه لثم نوعقي سانلا نماريثكت أ رو فرعتالت أو ناطمشلا نمراكنالا
 هبشو مرا ةعيطقي وعدت ناءاعدلا ىف ءادتعالا لثموةدامعب سلو مومذ كل :نافروهطااو* ءاعدلا

 نأمزعافتأضول اذا 'ةءوض مولا ىف ثاللا ىلع ةدايزلا وءاملاف فارس الاروهطا١ىءادتءالاوكلذ

 نيبالا فالخ هيفام هننسّت أف ءوضولا ننس نمش كرتنالو ىلوأ هلافامهل غو كاسر حسد نيب عمت

 تفتلتالو كت الصف نكساف تءلص اذاوراثنةسسالاو قا شذتسالاو ةضعتملاكمرودو مدعو هيوجو

 كرهظءركمل و ةالولا ىفءاصصلا لست الو كب ا نم ئشبالوةالصاا فك بحب ثبعتالوالا متو اسك

 ا ار راعملا ردو ااكت نوحصت ن أر ذاوراما عبدتاكهعب ديالو كاعوكر فيو سم

 هّللاهلا ةظفارك دب كدلعو ةماقالا وناذالا نيب ءاعدلا:كملعو ايرلاو لولغل او ٌكاباو ةمصعم ىلعارص
 هللاهللا نارا وم نم عمنيرمضالسا ضعبل تاق ةمظعركذلا اذه متت نافدي لهرمغنم

 سفندملا سافنأ ىداوايىل لاسقق هنمةدئاسفلا كلذي بلطأ هقنأالادلا ال ل اودنال لهل تلتف دب له ريغ نم

 رخاالب سفنا|نوكب اعرف هلئاالا هلاالديرأ ال تاقاذا فاخأف سفن ف ؤرلكوىدس ىهامهللا دب |

 8 6-50 امةئافاهربغق نوكمالامةدئافلا قمابقدق|ةلكو قل اًةلئحو ىف توما ىف:
 قبدوالاماللا تازولو ةدمفم ةلكش قيفلالا لازولف هقنا ةلكةماكلا هذهالا قيام لد :هوالاافرك
 الاوت امالا ل ارواذ ضرالاوتاوخلا تامرف لاو ضراللا قانو تاومسل فايد لات ذكو هل

 اساالجر ناكو اذهل_ةددامن ظ اعف ةماكلاهذهريغ فو هللا اوهءاحدقوود كلوةوهو اهلاّقد

 يلام نيفزتو ةمشيداارومالا فى ,هاشلا,كلعوهرايتعاو اذه لثمدر ظن ناكو سانلا ةماعنم

 لوسر َناف هللعال نع ه لوبا ةعاسلا طارش ١نمهناكل ذىف عراسشلا لوقىلارطانالو د-اسملاو

 ,هللالوسررك ذلب ةمومذم نوكنت ةعاسلا برق ىلع ةمالع لكامو كلذ مذام لو هلع هللا ىلص هنا
 ةعامسلا تام الع ند مدالو اههذ دجال ارومأو اه دج ارومأو اهمذارومأ ةعاسلللسو هيلع هلا ىلص

 |اهتفرخزو دحاسملا ف ىهانتلاةد وهلا نمو دنامالا عافت راوهش دصيبودأنا لِ را قعبْنأ م ومذملا

 مالسلا هلع ىسع لوزتكم ومدمالودومءع سلا متوراقكلا ظيغبامو هللارب اعش ميظعت نم كل ذناف

 اهنال ب مذالو دج اهب نرتقيال ةعاسلا تامالعنمهذهفتبادلا جورخو اهب رغم نم سعشأا 0

 رومالا : نم ةعاسسلا تام الع ل_هدتالذ فاكملا لعب مذا او دجلا قلعت امناو فاكملا لعف نم

 ةالصلاىف ل اهلا فصلا ىلع ظفاحو اري#ثك كل ذي نيلث اقل !ن هل ارو هل ا_عال نم م هلعشب اك ةم 0

 توعداذاورانلا ىفهقلا هروب ىتحٌلوالا ف كلان ءنورخأت موق لاربال تدن دق هنأف تءطتساام

 اذا جارللا ةوعد بءحأ لاه دقو قداصلا هناف ىل ب اكساام هللا نا لش :الوهباجالا ىل طمتست الق هللا

 ماس وعدن اف كلذ, كناميامهتافالاو هدععم د ةذاحوتةمكنامعا مسد ]ضان دقنفاعد

 اذهو هيفهوعدنامانل ع رمش دقىلاعت هناق هبحاصإ هللا ب. الاعدلا اذه لثمن اف محر ةعبطتوأ»

 ا اعدلامفزوجياسج ىادلادبعلا لقي ملام دبعلل بسمتي هللا ناوءاعدلا ىف ءادّتعالا وه

 سياف هللا بذكن مو ىاعداذا ىادلا ةوعد بيج ةلوق ىفهللا بدك د قفى به بل لاه اذا هناف

 تايورشا لصتب كمود لصاو ملاذا بلءو بو. نأالا نيبدكسحملا عمليولا هلوءن 0

 كناكو هنعهتلا ضرعأ تفتلا اذا تغلي ملامهنالصف ههلعهتثا لبقأ ىلص اذا دبعلا ناو رويصسلا

 نركب نأ تافالاكة الصلاب ل صتذعياحأ تاغنتلالا كاذب يقبل عورمشم مال ت هلا اذاالإ تفتلا
 نادصسملا لوخد تري اثق تا راب رافال 6 ىيش دبع هب عبس

 | نأ تردقانلكو فال_لا نب حرشأ ناك ضئاخا كلذكو فصعما س هونارتثلاةءا را كا

 لل ل
 لهغتال
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 ءهلسو مدظعا كلذ نافهقلالا بم لسعي دال لع ةسخ لل نوك نادهحا ول رمأ تدع ءواذلام
 ءاروشاع موو ةفرعمول مام_ب كاهلعو ا ده 1 نو كسب ند ل. ءاقو بولا م لمعلا كاكا وامل

 ثيحي هللا ليس موي موص ىل تردقاذاو مّرارشعفو ةجطا ىذرسشع ىفريخلا لع ىلعربانثو |

 دهحاف اهتهدخ ىف ىذغ نا يدع * ضنا! ناتلءاذاو لعفاف ودعلاب كي الب ىف اهعض ل فرئؤيال

 معلا بالط نمن وكس ناكلذو كن رطف كال اهتضجا عضت وكتمدخ فى هكئالملا لعت نأ
 كل دكواناع رف مكل لع هللا اوقنتنا هلوةوهو هللا دسنع مظعاو قحاو ىلوأ وهف لمعل اناكن او
 تفا ؟نوعيس عم حرخ دنع نم تجرخ اذا كنا اك سصمو اا. _ماضت صدوعت ت-رخا ذا

 حايسصم لك ىفا رقت ناد ودجاو عصا اتا احامص اكن ا كل نو رفخم تندلع

 ةداهشلاو برغل !لاعوهالاهلاالىذلاهقااوه مج -رلا ناطمشلان م ميلعلا عد بعسأا هللا ذوعأ* امو

 ريكتملاو بم ايزعلا نمهملا نمؤملامالسلا سودا كلل اوهالالالىذلا هقاوه محلا نجرتاوه
 نا رمسلا فام هل مست يملا ءاعسالا هلروسملا ىراسلا قلاش اهتناود نوكر رشي اع هللا ن اكسس

 ىذلاذوعتلات تملك قو ماش ان ةزرد لعتاَرمثاثكلذأرش: ميكا يَزعلاوهو نضرالاو
 موللا لو” ةالدلا نمملتام دنعو ملكت نا ىلوق حصل اةالص دعب ل 2
 تاعكر ثبس ىلدت ماكتنا لبقول-:نادعب برغملا تلصاذا ثا ذكورا م عسر انلا نمنع

 نتذوعم اوت ا ا2متسس د هللاود لد لقو ب نأّجلا ةحئاتاممءةعكر لكىفاَر رةناهتمناتعكر

 قام دعبو قافو دعو ام ىف ىلعهظفحاو ناسءالان ىنددسمهالا مالسلا بمقعلمف تلساداو

 كيلامدقا ىنامهللا مالكلا بقر اهتم تلساذا ةضي رفةولص لكرثأ فلو ةن كا ذكحو
 كلع وه ؟ئثلكو ضرالا ل هاو ت اولا ل_هأا-م فرط: ةفرطظو َءاتطو ةدهثو سفن لكى ديني

 ةنسودخأتال موقلا ”ىمل اودالاهلاال لقا هلك كل ذ ىدينيبك بلا مدقأ ىفا مهللا , ناكدقوا اك
 مهةلخامو مهي ديأ نيبام ملهي هنذأبالا هدنع عمشي ىذلا اذ نمضرالا ىفامو تاوعدلا نامل مونالوأ

 اههظفح هدوبالو ضرالاوتاو سلا هء_بركح عسو ءاشاعالا هلعنم؟ ءويشل نوط.الو

 رثأ ىلعو لاح لكى هللا ىلا بت لب ٍبنذلا ىلءةماقالاوهو رارمدالاولاناو يظملا ىل_علاوهو
 الاعالجر ةمسرعت ا تعمسلاف اهلهأ ن هةمطرق 0 دج نيطاصا ضعي فرخ أ دقلو باذ لك

 ع افرسسملاعلا اذه ناكو ةمسرع هن اهسحو نيعستو سه هند هل تركو ه-- ارو هنرعأ ْ

 اذهتراب از تدصق حلاصل ارعقفل! كلذ ىل لاسقف هتسعس اذ فرعي نا وخلا همعءانا ل وة
 انأىذلاسريخ أ لاقف هتؤرالا تءاف هناوخأ عما ملع ناكة ةحارا"ىلا حوردلا نم دسماق لاعلا
 نب رمضالا ضعبدل اقف ردنا نم مهي ديأب ناكأم غرف دقو هيلع تلح دف ىبعأ هنم ىل ديال تلقق هيلع

 هللا ةصعم ىلعأ رصم نوكأ أنانوديرتا لعقأال لاسةف ردنا نمأم_ءانملا ثءيينالف ىلا بتكا
 تاس[ الور- الا ”كلار ظاتا الو ىلاعت هنا ىلا همسةع ب ,واوالاهتلوانتاذااساكمرشأأ امهتلاو

 هلوانتاناتدآ ارنا ىسفنف ةرظت اهانا ىئ 3 اوانمل ساكلان قاسلا!ءاح وىلارودلا لصور اذاق ىسفت هل

 ريقفلا لاك هللا ىدعأ نا هرف ير طخعال تقوي . ىل_ءنم ناهللأ ىىمعذ هسقع بد' ”وهٍر شو هتلوانت

 عفرتالفتلصاذا (ةمصو) هقادجرتامواد هل نءلفغي ل فدك هفارس اعم هم ترعتفا

 كاتلبقؤا ل دوصم عضومملا ”لرظن نكءلوال مأ لربي كلا عج ريا :ردت ال كنان ءامسأا ىلا رصدت

 | ىأتةراردحاو هبل اهدرت مل نءءؤ دهزرب نم تبر اذاو ةواصا ىف فسلا يوت ىلع اقف احو

 نم ديال هناق اندلاىف 500000 هل

 ادخل باتكلا لعأ ةفاانمت ك_لعو تالفاو كاعف هقاار كتانهاهتدأ ناف اهئادأ |
 عب ديصا ثءح هني ديلان اهنيادكت تيان م ا نع ستلا كلذ لع بنطاق ارا

 0ع نم لقلاو



 هع

 | لوسروهو'ةل دفان ماري هللا اهفلخاف 2 نمرعش ع نمؤلوةت ىضولوقلا اذههن أنها تلاقذ
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 5 ٍ اهي ةبهلالاةانعلا هذه لصا نكيرلو نينمؤملا تاسهمأن م تراصوأم حررت سو هيلع هللا ىلصاقنا

 ١ أرسل ةئامهملع ليفي ناده>اف تيم كإتاماذاو لسى ا[ه-وزةتوعتدسداامدنءلوقلا اذهالأ

 هيلع ىلضيولم نما لو هيلع هلل ا ىل هللا لوسر نع كل ذ ىف تنث هلت ا دنع هلءاعفش مناف نوعنراوا

 سو هيلع هللا يصٍلاه لاق رخاثيدحو هنفا اوعفشالا 4نوعفتد مهلك ةئامت وكل نيلسملان هه

 هيفدللا مه عفشالا أيشمقنان نوكر رسثيالال حر نوغيرا هنزان:- ىلعموقب ثومي ل--«لجر ن دام
 ةزانجب ٌرمهنا برعلا ضعن نءانيورورخ 1 اهلا هللا عمنولعمم ال ىأ ام. هنا وكرمشب ال عمو

 ةنحلا لا نم هنا لاف كا ذ ف4 ليقف ا بلع ىلصو هتبادن ع لزتق نيلسملان هةرثكة مااهلع ىلصد

 م-معافش دربف صخثىف هدنعنوعفدف ةعاجهبلا أب م.ركةىاولامتك كاذب كل نم ه3 ليقف

 الاهيفا وعفشتل م هاعدافءاجرلامسراوءامركلا مركا وه ئذلا هلا ف.كفادبااهدربأل هت اوال

 لهاا نارلعا م هاعددقو كم هذ ةعاذشلا اىلا مهعدي ل ناو اهلية ركل ذإ .مءاف لش, َْق

 ةمامقلام وباهاذاك ملا لدبال ىت>دياتوابشسو كني لعجاىأرانل ا اوقئاو لا هفرانلا قتننا

 رظنيو مدقامالا ىرب الف هنم نعارطتبفناج- رت هنو هب سل هللا اكسال ا دح |نمام هنا تنثثهناق ||

 ىو داو ةرتوشرولو رانلا اوةنافرانلاالا ىرالفهب ديب رظئننو مدقامالا ىرالفهنم ماشا ١

 اموهب ىثوام لعاوعجا دق دليلا لها ناكو هفمح هف رهاب ن اطل ا د:ءبرغم نانو مك ضع

 اوعجا ناقل ترلا اذه رضحو سانلا عم نا هتان ناطلسلا هاف هك الاد وياهم همك لتق

 مولعم مون تامل سانلا مش هلسس ىلخ كل ذريغ لدق ناو هلة, نا ىلاولا هاب هفل قام ىلع هيلع

 هقيرطىفّرم لح رلاب* بالف فتلاهخشالب هلتق بي ساق هناددحاو ناس ىل< ماكل زعم اوك عر

 نولوشاوناكا أمو مهتم هلبعي ن ناك امفالخ مهلوق نمىلا اولا بحصتف مه رخمانعىذر ل دعوه لاقالا

 هقلا لوسر قدص نم لاذ عشت مم ىلاولا هل لاسقف ةكعضب يشل ىهلا ىهالانا لعفهر ودوح ليقف

 هيدهشأم فالخىف دقتعوالا ةعامجلا هذه. ملا اا اناعاو هيامدعت ملدو هيلع هللا ىلص

 فيتو فدن تك ذ تو كتم ابنغكوقا اه :ًارورانلا ترك ذتف ىلال لغم كلو كلذكتن او

 ةرع قش ولورا.الااوقنالوش ملسو هيلعهلن ا لص هللا لوسر نع تعمسو رمت فدصن نمرتك [هفارو

 ةقدصلاب جحا كيلعو ةرم اىشنمرثك الابرانلا نملقالا تعف دف فضر فص مكمذغ تمةنإف

 موترك لبر اناو فو اكاد نعل - نم قن ةمامقلا مول لظاهلو برلا بضع ىنطت اهنا
 اذكم نال ناكلموالا دبعلا هب عبصي مول نص امو سانل | نيب همق ىذقد ىحهتقدص لظىف ةمادقلا

 ا 02 ا ظعاَ هللا امه دح |كوةيولسو هيلع هللا يدها لور نع تيثوءاج

 قفنملال والا لثمق زاةنالابهلاوع ديافان اكس ب طعاةهالارخ الالوقيو هفلع وهفئثن قف

 أ نالذفاهلاوه قوفنمل املا ٍتكلهاذادبادلا ةقفن نموهفلاملا'لالهالا س ل قافنالاو هول ئَس
 1 | كاذدلهت راشد انعم هنمّوما ضوعلا وهو فلخلاب اءقفنمللاعدأ َدهلو هج ارش انهمح صدي نع كلذ

 : ص : : 0 أ ثيحوهللا لاري نار د ا ةيصو ةطاصلا ةّينلاهن اب تنرتق او يلا هيدصق اذا ةماسنتلا مون ىلا دنع

 ش0 اذ_هولايملا ”لاله 0 هن قدصتسق تك رع ها تالاباهاناةمأ ىلا

 لإ نيذاامحواذعو ةجرئش لك تعسوا- بر نولوقب يذلا مسهفربذجالا نوع ديال مملافهيلعاوغ ديال

 | ا فالخا لهو 010 ا ادا كمل دارا ضرالا فن 0 مالا

 1 اريك ا نمىلاولا ناكو ل_دملا ىلا ]دوال هتعاسع نهب ق صدف فغر فد هنم ضرتق از اسم

 : سانا! نمد ا قراخهوهسو هيف نولوقتامو لجرلا اذه ىف كدنعام مهللبفدرمانلا ىف يقاهئادعا

 اه ؟ في

 -- ١
 ديم ومخ
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 عافترانهلعدازواوسام_هرجاناف ى طعملا | ذه ل فام ىلئهريخلا ن مهم5تلعنالامىلناؤالوةبو

 انلعلادملا ناو كي اواو هذ ىطءاانب ىطعا ناك لع لضفلا ى رنادانلتاذبهلو لاؤسلاو هّنع بالا
 رلاذانكولاوسلا اذه يلثاسلا* يه ىلفلا ذبلاوةقفاملا يهاشعلا دملاو لغسان نمريخ ىه

 لزتلا فرارسس انهو هورك ذيو هضر نا م-هايا هساىفهدابع أس دق قمل ؟نالاسواو سى هللا

 نمدحاو سمن ىف ةرولارخآ ىلا هقدجل اداتاعس ىلصفباَكَل ا ةحتاف تأرقاذا ةيصوهدابع ة ىهلالا ||
 ةئيدمب ىراكلابهدلاو فورعملا فلا با نبا ىلع سحلاوبا ىنئددمتل ييلنءلا ها لوق أ ىناث عطقربغ
 الأ دمع نبدجانءهلنا ..علدفل اوبا انش تععس دقل ميظعلا هللا لاهو هن اوسو ىددا ةئس لصوملا

 | كرابملا تععسدقل يظعلا هلا لوي دوا ىدلاو تعمم دل يظعلا هللان لودي برطخلا ىموطلا رهاقلا
 بتاكل دم نب لفل كلا اظفل نم تعم« دَقل مظعلا هّللان لود قكرقلا ىرواستلا دع دجا نبا

 ميلا هتئا لا وهطفل نم "فاعلا ىع *اثلا ىلع نب دجتر كم وباانثدح دل ميظعلا هقلاب لاق و ىورولا

 نبد_عغ ركوأ اندح دما مظعلا هتان لافو ىسخرسلا رص يا فورعملاهتلا دبع ىنئةحدقل

 دّقل يظعلا هقئاب لاتتو هبقفل! قارولا ىحينبءىلع ني دم هللا دمعوباانئددا يظعلا هتتاي لاهو لضالا
 لاوودده ازلا ىولعلا نسال نب دمت ىنث تح دل ميظعلا هللا لأقو همسفلا لبوطلا سنو ني دمت ىثدح /

 هتلالاهوىى>ارلا ركب « وبا ىنث د دفل ميسظعلا هنئاب لاق و ىسيعنب ىسوم ىثدحدسقل ميدظعلا للان أ
 هتناءلاقو كلام نن سن ىتتدحدَمل ميظعلا هللالاقو ىمربلا ىموم نب رات يدي دقل متع

 يياظعلا هلان لاهو قي تصل اركب وبا ىنثد-دتل ميظعلا هللابلاقو بااطيإأ نب ىلع ىث د- دقل ميظعلا :
 راو الا ل ا ا ملسو هيلع هنا ىلصص ىنطصملا دم ىئئدح دق ْ

 هملع لءفارسا 5 : دح دق معلا هللا» لاو مالا هملع ل اكمم ىتث دح دقتل مي-ظعلا هلا لاقو :

 نحرلا هنا مسي رق نم ىركو ىدوجو ىلالحو قرع ليفارس اي ىلىلاعتهتالا لافت و مالنا
 الأ تزواجتو تانسللا هنم تابقو هل ترفغدقىفا ىلءاودهيش ا :دححاو ةّرم ب ادكلا ةحتات "هل هتم ي>رلا

 عزقااو ةماقلا باذعورامثلا باذعو ريقلا باذعن مهرج اورانلانهناسأ قوحا الو ت َت 0 ٍ

 ةرغلا نمردحاو ىلا عت هللا رومغن ةسصص ةمصو نيعجاءاسلوالاوءاسن الا ليقىناقايوربك الأ

 ىذلا نا كل وانا زنم كلذ ىف كطعا ان واهب كسفنكملع ماو وسلا ةناودلا ةيعسطلا ٍ

 وأ ابقي ناهما ىلعراغب كف هريغ ىلعو هسفتىلعهقلا مراحله تالراسغيامغا اًسدهتراغ

 الأ :أرما لكنانةبراحلاو ةجوزلاو ت>الاوتنبلا كل ذكووهاهب زيت هرعت أ ىلع راغب كلَذك

 :ئمدخاو لكورخ الدرراجو رخال ةسوزورخ الاتخأو رخ الاشو صخشاامانوكتدق اهب ٍ
 معرب ىذلارنغلا اذهدي ريالا كميرا الو هت وزبالو هتتباءالو هتخادالو همايدحاو ربنا ديربال 1

 ءاوعدىف بذاك هنا لعاف ةءورملاو نيالا ف هريغلا ىداو ىنزو ا ده نم ًايثلعفنافاني دهلنر امن: هنا ٍ

 <ىبنا |لوقب ةءئامياةريغ ىذب سلف هريغل هه ركن الد اش سفنل هركد نمة*و ضالو نيدىذ سدا هناك

 ىنهرغاهتتاناودعس نمربغال ىاورورغل اده-ناروهشمثيدحلاو دعس ىف سو هيلعدتتا ىلص ١

 هلال أها ديهد, تسمامو ملسو هماع هلل | ىلص هلا لوسر تام دّقلو' ش سَ -اوقلا مرح هنريغ ن هو

 ةداح اولا لوقو لوقلامالاءاسنلاهعبامتتن -ناكحامو ملسو هيلع هللا لص هلل لاوسز وهو اهسمل

 ناوةءورااونيدلاروبغكن الع هاف هب تسو ناف اذه نيدلا ةريغلا يف كئازيم ل بعج اف عيبا هوو

 ؤ 37 ٌكنمراغن ق- لو داب ةءورمالالو هلل سدل ةيناورح ةبعببطة ريغ كاتق كلذ فالح ثدجبو

 هللان اَلَعُم ةسصمكّءاصا اذاو هما ىنزتوأ هديعى ا, نا هللا نمريغ دا نمام تين دقو كيلغراغت

 هنافاهنم ارب ف فلاو ىتبيص ىف فرجا مهللا لق هقلابالا ابنمدجت املزن الق نو جار هيلااناو
 1| همس وبا تامدقلد نم ١ 2 النا راسا ملسؤ هيلع هللا لسهقالو اودر نزع تشل



 .ةغة

 نينمؤملا يه اص نم كاع ناهللاعدا ةمصو مج رلاناط-كلا نم للاب ذّوعتف ةندق مهمظعا ْ
 ”ةكتالملاو ليربجو هسفن عهنيتمؤملا اص نرق هنناناف هرصانو ملسو هيلع هنا ىله هللا لوسر ىلو ٍْ

 نينمؤمااحلاصو هلا ىاوامتا ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو سو هيلع هللا ىبص هلل لووسر ةرمصن ىف
 عمضوو فن نش نم هملع تنبعت نم ىل-« ةيعرشلاا هللادو د> ةمأك | ىفو اسناف اسيلاو تنك ناو |
 مخل مكلب5 ناكن م.لاهاما لا هلا هتع تلو هيلع هللا ىل ها لور نلف ههركتو ا هبحتن هدأ

 هقلاءاما نعمت اةنانعرجت 2 نال اك اناو شي رمثلا نوكرتيو ع.ضولا ىلعدو هل انودةباوناك

 اننمدآنمتقلخ ١ و نا لصالا كح لاعفنالا ةجردّك اف ةحرد نبماع لامرلا نا تعمسأمل
 ل ز#ءام ىلعهولعو ةأرملاءام ىم_سنمىثلا لكف يلا ةجرداهلع لن احح هنعتاعفنا
 ملا نافةجردّن ملعلاجرالف كاذ لاف ملسو هملع هللا لص هللا لوسر نعتب الاوت اذه

 تقلخ لاجرلا قنا ءاسسنا | تاكل جا نم ”ىناحور قمقد ب.ع رسانهو اسهما ءابج ىتنا لكلا
 ىثنا لكف او < صوص اذ_هلقثالو ةدبسلا ةجرداهءاءهلفاهلص ا وهف لجرلا قد نم ةأرملا
 هواعو لحرلا 0 ا ءام ىلعهولعوأ ام قمس نه ىااهمام نمكنرعخ اك

 ايئاللا ةناقنمرذحاو ةَقناسمريعنمام_هجازكماو نيءاملا ةاواسسم نك * ىنخ لكو ىنالاءام ىلع

 ريغ ”لمهم ةنيزلا تءاحاذااتدلا ةاملا ةنيزو ناطم_كا ةسنيزوهقا ةسنب زنمب قوفو اهتشزو
 كملعمهنناام ىلع المل د هذآ اورخآ عضوم ىف كلذ لان كاهن نمىردت الف دس ىلا بو سنم

 هليز نم ىلع دّتسستق ها نءركذ يو هلعءوسهلني زنا هلوق لدمو مهلاعامهلانز هلوق ل ثم

 ىلاهح و نيهجو تاذايندلاةنيزو ةمّرهت ناطءشلا ةليإ ذو ةمرحت غد هةر ]داع لاش وم
 فاتساو ةريض+ ةولح هللا اهافالتبالا نطومادلا ةام1او مب رحكأ اىلا هجوو بدنلاوةحامالا

 قدز بر لقوا عنيززيموا-متنتف قتاف ىو.نااريسملا ءاجاذ ماه نوام_عي فدكرظانف هدابعاسهم

 ران ادتب اه طضستتالودوه لا ربصل اوه كل فلو مد نع هاري صاف, ههركك ما كتف. اذاواساعأ
 ىذلا شادنع دو#ءاربصلا,كلذ سالف كلذ دنعرب_هتف هللا نم كل ناو هلل ادب مالا نا كإ ددعب ١

 رص" ىشو :ٌأ مان لسو هيلع هنا لص هنا لوسرَّرمدقلو لسو هيلع هللا صه لوس رهيلع ضر |
 تااقتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنا فرعت موربصتو هللا دنع هبست ع نا اه رهأف تاماسهل داو ىلع ا

 ٍْ اممديلارذتعت تءاخ سو هلع هللا ىلص هقا لوسرا ذسهاهل ليقف ىتبصع بستم كنف ىنع كيل هل ْ
 ةجرب ٌكيلعو ىلوآلا ةمددلا دنءربهك اامنا لبو هملع هللا ىل_ص هللا لوسر اها لاس فاسهنم ىرح

 اضرقدحأن -ةمتضرتئااذاو مم افعضي مهتزرو هدامعرمص: هللا نا تدق هناف فعضتملا فيعضُلا

 واكنلا نسح 1 نم لكلو هل لضغل ارظناوئلادا هضرق ىلع هركشاوهل تنزواذا حراوءاد" لا
 مال ارا دَتم فرعامو مّدهتلا,ك لع لضفل اهل ناق مال ادولو كملع قّدصتو ' هب ده كلا ىدا

 ||| نامي امهوةرصم ن:لجرلا نيب تلاحاذا اوناكمهناتيرىنافلوالار ددلاالا ةتاوه ىذلا

 رداسامو سوفتلا بلقت ةعرمس هتقرعمل هبحاص ىلعامهتمدحاو لكم اعدل واهاكرئاذاف قب رطلاهؤ
 قعدعم مادا د سلس ةناوح اصل راسي ءالسلا نوكسش ىشاوانقلان زم ةصبقأا اراطاوخلانماييلا ١

 ولق كبح هنا كل لاق نمو مهتءهقنا ىذر سوقنا ممر عم ىلارطلاف ةذوملا نهج نم هيلعاقرتداام |

 امو مَدَمَملا ياك اذ نع هبريشت كبح نا 'لابأ همح ىف همّدقَت رد عب نإ هن نأ حام همحإ|

 ىلع مهل لكلا نوريم-مئالعنمال مهلا وج نماستامز“ ارّدق نم تع مو تىأر ىناالا كلون كل تلق

 ناف مالنع طلغا هو لضفلا اذهبم#هل مصام رمل الولذا مهنم هنو ذخأ املءارتفاوناكث مج ءاينغالا

 عشهتاقوو هن مّركلا ةفط ماش و هامن او هنمذ تأ نمد وام ث مح نموهام ىطعملا ىلعءانثلا |

 ىعاذا مدعلا عمرا لوف ىن ىنتتخا قدراولا صنلأ ىلا ىرتالا د لوا هنمذخأبن مديسوءاوس وسن
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 ١ هيلع هللا ىلرص ص هللأ لوسرّناف هف دارنا تيجاو غايصلا:كدلءوابمل !لكو تف ةرامالا بلطتن أ

 .باتكا نيجرلا عباصا نمنيعبصانيبهتلا دب بولقلا نا ادهمعاو هيف بغرو هن ىهال-سو |

 ْ اذاانيلعاهم فطعيوءاشاذاانعاجضيقي كلذكهللادب وللا بواقوءاثكف يكف :رصوامحاوا
 هللا نم مهو هدابع ىف هللا باوت مهئافم مةاوعتتالو مهلاوعداو مهور دعاف ئذ ث سمنالا نم مهل سيل اش

 ت21 نار ورتب كف انسانا هيئات ويطلب كيلا هلهنالواوكرتاف ناك

 ىتنارصن ل جر ل> دفارطالا عّدمماءثد> ادبع اكن او مح وعملات كيلعو مه لد وهف |

 دقناطلسلا اذدهنولوةءو ناكم لكنه د :

 سابنلا حقا فارطالا عدمت هقّدعاو ساسنلا صعبلاك ولم ناكدوسا هياذاق ارم ارمشملا ليقاةبقا|
 هل 0 وديربام لعفي هكلم ىفهلذلي 0 وهقنالا لالا دبش الآ هيلار اثار دوم

 لاحملا ٠ نمتءًارىنادوسالادعلا اذه ةنطلس لا

 ٠ألأ دح اوهّلنانأ نإعف نيدلا بابرأو ءاطعلاو فارشالاو سانلا ىفعاذه لئمةبلَو لعدن معضد

 هيلع هللا ىلصيل وسر ىلا عت هللا قي دصت ْن مانا اذهت ًارووهالاهلاال اشي فرك هدابع هلعنركت

 اذاهنلا نعزيري_للا تبّرج اق فارطالا عد ام امشحا ادبءناكنا و هلوقففانلهب لثمامفإلموا

 نءريسمي ىتاطسلا ديزي رول ناكل شملا هب بورمذملا كلذ عوقو نمّدبال هنافام أب لام ءالا اود رمد |
 نورنكةالولا لاق تقول بطق هنا هيف لاقي هلال احرلا ضعب نع امو هل لمقف ت تقول بلت هادف

 / ىّداو ةئيعم ةعلق ىلاراشأو عضوملا اذهىف اريام ماقو ىدعلا قش الجر ناول داو نينم ٌومءاريمأو

 ران'ةعلقلا كلت قران ى مارال تومان ينمْؤملا ريما نينموملاربما قنو كا ذهل جد ١ لو ل* ةةفلخ هنا

 ةالوىف عوقولاوكااف هاما نعل اديزيوب اهب برضام عقوف كلذ هلمتامو لقوا ناهد

 ناالا عبرجتب الو ا لي م 000

 ندالا 0 كر

 ادحا هللا ىلع كرتالو اذاكو اذكوه َنظاو بسحااهف لقو نال نحاسب لاش ا ١
 نم هب فراخ هملا ىئلام عمت لو انيالو هب لعفي ام ىرديالو ملسو هيلع هللا ىل_ددهللالوسرادهذ
 مظع لجرمكف سانلا نمدحاوك هيف تناكو وهفرعت ل رومالان ط هيفرعي ملامواهفرعرومالا

 سانلا قاياموهلوهو ةماقلا مولى ركفو ةضوعبح انج هللا دذءنزياال ةمايقلا مويسانلادنع

 قرعلا نا تدن دّقاو هملانودلت مصاع نم هنن نم مدكل م نير بدم نولون مون ىدانتلا مويوهو هيف |

 هللا ل دعي ناع عدلا كالعو نمانلاءاوفا غاب هناو 0 يحل |

 ريش نمو تعنص امر مث نمو تامملاو احلا هنَمف نمورانلا باذن مو لاجدلا ةنتفَن

 ءان , ارعال ءايواه لزم ة ةديعمربغ ”هلبل ةن#لا | ىف هنا نا تدل هناف انالا ةيطغتب كّصوا دقو ن لغام

 ذعتساف ةنتق ناطمسشلل ناو اولا كلذ نم هيف لخدالا* احردهللع سلا ةسوا ءاطغ هملع س رسال

 اذاكيناف ق5 رعملضرالا ىف ع وضوملا ةعبرمدلا نازيجباهتزو كر طاوخو كبلق بقاروانم للاب

 ىناجرلا نشرعل انا ءاملءامملا ىلءهشر ع عض) س لبا ناف قا ىلع ىرخ ل روم ١ىف تنك ذ تاعذ

 ا 0 ا ا ا ا سلعء املا ىلع
 | ىنع هر ءناكو هشرعف ىلاعت هللا لوب سلبا شرع كل: لافرحلا ىلعاشرعىرا لاق ىرتام
 !| لا لايف يقف ةيتنقحلا ةيهلالا عاضوإلا ىفالار امن هلام سلب اف ةنتفءالالاو مواسا لاق مثءاملا

 ٍ لاي ىلع ةنطلسلا» اطعادق ىلاعت هللا نافع ءىث مامواهلار رك رك اهنع ىهلاع لان لثما

 | ىلاالامشوابو:-وانرغو 5 ععضرا ةافع ءاشدام هملا ]سف نادنالا

 ||نززعم سلب همس 0 نزلا ىلا ودرفك ىلع تبل رفا ىلا ديول
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 / كماما ىلا لعجاف ميفاعبو مهةزربوهوادلو هلنوعديل م-ماهقا نم هععسس ىذا ىلعريصادحا
 1 موهاربا لابي واجي مابا ةينلع لات ذارباع لرسم لزب مس عام اعاسب هذامع لماعو

 لماع يهاراب هملعهللا ىبوأف ف رصناو لدفاال مهاربااةملاّسف متى مالسلا هيلع ليلخلا ا

 رمى مالثبلا هبلع هاربا حرفن هقزرأاناو ةنسنيعبسسذنم ىْلرعشل هناهنابآ نيدو هنيدرشةمقل 1

 نيلعو رسما سف كلذ ىف هللأ بعل هريخ اف كلذ نعدربةساقم عوجرلا هيلع ضرعف لجرلا

 هللا ىلا عدأ لب ةمصعىلاو ءادتتا كاباوهفورح فوتو هرب نأب كل ذو هب ىئغتلا ونار قا لترتب ٍ

 وهل بح اصديالو تنكح زاووىلاعتهللا د:ءربلا نم سلك ذناذ ”مصت الفر فس ىف تنك !ذاو :

 نيعببيلا نمنوكتناتدر:أن ا ةريظلاوا وتكالاوءاقرتسالا ينتباوك ماهسسو كسرذو كنا هأمق

 نامويام اف سؤالا موونينثالا موب قربلا لعفب كنلعو باس>ريغب ةنطا نول دي نيذال اهل

 بح نا لوقيوامهموصل ريال لسو هيلع هللا لصهنن لوسرنأكو هللا ىلء لاسعال انو ضرع

 كلد ىف هرةدامعن نءدنعلا لفغع اوسملكرابنلا قرغتست ةداسع موصل اّناف اصاناو ىلع عفرين ا

 هللا دنع رغما م دع رسل اريظن هناف انحشلا و لاءاو هاون اع هموص ةدامع ىف هناف لفغي لوأ موءلا

 بععتالو هقرافن نم ةيحصول انا ملم تنآوالا تعالف هيلع ت امام ىل ع عمد دمعل!ن نارللعاو ْ

 ربقلانا ٍلءاو كلعالثل هلعج اورستو هب سنان اطساص كلع لعجاف لم_ءااوعو كقراغبال نمالا |]]
 مهضعب لوةيهارتامالرسس هنلاتاخداذاامالا قنة الف كلاعأ ةنازخ

 ْ لمالال وط هّردغو ' لغت_ثاداس دب نمان ا

 لالا هنماند يح ”ءلةغىف لزء مو
 لمعلا قودنصريقلاو || || ةتغ أب توملا

 ىهنو هنأ لوافورعمل انما نم ةماسقلا مول س انل | قناءإ_عهعم قبدوهلامو هلهأ تملا نع عجرب |أ]
 ترهظو سانلا ىف تءقو اذا نمل | نم كنب ديّرقو مطملا ببطو لالا يسكي كيلعو هان'اوركذملا نع 1

 د_اهنامزلاهبّتدراناورهدلاوع هللاّثافر عدلاسس:نار دح اولاملا ل. ءصجاوْلااو 1!

 تلبأفتسل اواتسنذأف تاك اامالا كلام نم كل ل_هو ىلام لسة:ال“ هننا دس ىهالا لب ءىثنامزلا
 تقنا ريفو تدحب نيا نم تعج اسمع لؤسمتناو كال ك لعن كلذدغب قيامو تضمأف تفدصتوا

 نيعتةحلاملا ةأرملادبعلا ىلسع معنلا مظعانمّناف نيداآتاذالا ءاسنلا نم حي قزتنال تنزتتناملو
 هنافلسو هملعرللا ىل ص لوسرلا :داهش ال دع نكسحن نيداا"ءإج نم نكرعشعلا رفكت الو نيدلا ىلع
 ىثاملا ىعماللابا دياو كنمريك طوه نم ىلع مالسلابادبا هلو دع فلخ لكنمملعل اذه لم لآق
 مويتاذ هنع هللا ىضر“ افلكنا ضعب عمل ىرجدةلوا.ام تنكن ا دعاقلا ىلسعواكم ار تنكنا

 ] تاذرتا عال اب ءادب نم ىناحصال تلقو قب رطل نءاذمكتتف لم ةغملخت اباذاو ةع اجانعمو ىثغاك
 ءانفلخلا ىل_ءمالسلاىفسانلا ةداعت رجاكميلع لت ناان يظن ا هس ور وابل فددتعدي

 1 اتعب بهل نلقفري هب توصبهتاكرو هلا ةجرو مكسصرلء مال. لاو نبل راظنف لع مف لوللاو

 فرصنا,ماثلعف ع انركشو اريد نيدلا نع هقنإ از لاستفشناكربو هنا ةسجحرو مالسا !كماعو

 هنذايالا هب ل دئالو هنذابالا هتمركتىلبءدعقتالو اطلس فالجر نمؤنال نوربش الا بجتتف

 الأ ىلس هقارلور ةيصو ذهن! باَكَل مهؤرق اموقلامامأن تجباو هنذانالا هتباد مكقمزجتالو

 ا ةدحو5 دقع كاذب لحت هقاارك ذو كلنيع نم مونلا عئاف كمون نم تقرت اذا لسوهدلعدن ٍ

 | كلعةدقع لكقامب واطي د ثالث مان وهاذا كد |سار فاك ىلع دعب هناف ناطمشلا دقعنم ||
 كانااهلك دقعلا ثالح نسا ا ل وطلع

 ََك : :



 ساشا تانببلا نم هللا لزنأ ام مكن كاداو لعيال نمل لعلا "هلجن نم نت هلعبال نم هلق ةعب رشلا
 يبنّحاو كئاضتقاىف اهم 0 جيستاداوللا ارداف ةحابمسل اء لعو كلداعلعادا |

 ئذااوه صاملاو صاةلابهجولان مرعشلا ةلازأ وهو صيغتلا كلذكو هب رهأت/ ا هل _عتنا مثولا

 ةعشو-_ىلاو ةعشاولا نعل لسو هيلع هلنا ىل_ص هللا ل وسر اف جلفتلا كلذكو تذجا م اوغلا هنو وعش
 هلصوتسم لاول صاولاو اهنا :_سا لسفت ىتلا ىهو ةرشو لاو ةرشا اولاو ةمدتنملاوةدماثلاو

 هيهللامهالتب امي هللادابعريعتنارد_> او اهرعش لصت ىذلا ىهّدإ_هءاولاو هللا قا تاريغملا

 .تءطتساام ةيفاعلا لحوزع هللا لّمساو ىصاعملا نم مسياعر دقامو مهقلخىفو مهتلخىف

 ناالاسفنلا هبلكتست اموالاباو هللادنع اهدعسنا تدرأنااهل نكتال كلةن ىلع نجصو
 هللاربغل لهم لكأ اال وهقلاريسغا ةعيذ عبذتنا كاناونازيملاوهنكلذ ف عرشلااهعمن وكي

 ةيتوكركيام ىلا ةمذلا لهأ كنواقسالو نآرتلا | صب قسف هناف هيلع هلئا مد اركض ذي ملامو

 نهلاحرو كل ذ نلعفي اه ارك ؟قثمدبتيًاردقاو هللا دنءةكبلهملارومالا نم كلذ تاف مهند

 سلا كريب ىتح ةسنكلا ىلا م.مولم_يور اغصل !نادصل انو ذخأب مسجلا وهو كلذفّندوعاس

 ملم هضتريامو هنمءرفكل اوهلب رفكلا ني رقاذهو كربلا ةشبهيدومعملاا ع منو ثريو ماع

 هللا - نءدعا أ هللانيدف تثانسأا' ده ىرازت كايديعلاو كلدإنيبارقلا نون ريو مالسالا الو

 001 ر نواعو ينس كاد ٌناق ضرالا دودريغت ناك اناو دانك ةيعذلا اذهلئثم نيدلاهدربو

 لرغمذذوأ اضر ءمذذ : وأن اوم < لثمْنارذحاو ضرالاراشمر ع نم ملسو هيلع هللا ىلص

 رش اند عطقنا دق إلا ليلق للاص ل_جران دنعناكدقاو مايل حكت ولاباو هنعداهتتالو

 اهللاكلاموةراجلاه هذهب عنصتامهل لافو نيئس دعي سانلا ضع هلأفابلاةحاح هللعت مل ةراج

 ىبنمارح كلذ َنادل لاف زاال تح اوبك ئيدل ةعصعالا اهسيرتشا امى الاسقف اهبكرتالو ةحاح
 امم هنم قاب نأ لال املعتىح كن دنع ثلا كملعت ثلعام هقئاو لاعتو كل دن مهنئا ىلا بانو

 نع رتب نا ىلآ ءافرتسلا تلط ىهو : ةرفغملا تا ساذا ( ةمصو) كناف رمصت ىف هستأت ناكل لحال

 كيبصي ناًءلرتسسي نادل سا باذ بحاص تنكناواظوفحوأاموصغم نوكتف ك مصيب ناسذلا

 يشلا نع ىدنع هقثلا نري أ دثاو هفالخ نمت ملعب سمأب سانلا ىلارهلظ:ناًاباو نذل ةبوقع

 هحهسف هرم سلا لش دق ىلةبملا ىثرقلا هللادبعوبا هم رصعناكق لالا يفكلا عس رلا نأ
 دايشالا ندر لع لهم هلا ف لاو خيشلا هيف حاصقةررسانل مضفت بنا مولا ل

 رضت الو كلاوحا عجب لجوزع هللا عمق دصأ هفالخم سائالورماب هر هظتى 00 ”الوهت ادبعانا اب

 تنذلان نمكرتس:ناالا قلعتم ةرفغمال سلو عجرو كلذ نم ىلا دعت هلا ىلا بات ةرهظ زا فال

 كينذ نم متةتام ننال ةغمل سو هلعدللا ىلسص هسنل هتادحس هللا لود هلعةروعلا نم رتستوا ؤ

 سو هيلع هللا لص هتمدعت هللا نمراسخ | اذهو كيدص»الرخاتامو هملءكبقاعبالم دقن ةرخانامو

 هعمت دمعة هللان سنا هلناكو ءاكبلا ريثكب سحااففااصادبءناكو ىلندلا ناسلس قريخا
 ردك اهللاو ل اال ل !ًاشف مزلكدشم وس ىرحو ىثمد عماس ةشئاع ةنوازق قاودلا ةروصقأ

 مالكلا ىف عطنتلا نم ىضاابر دح اوكا ذ ىلعدلا هلل طق ةمصعع ىسف: ىنث دحام د ةداس نع سيح نه

 كاباو ل دمعتسا ن نادسبع كنافايدلا ضورع نم ضرع نم هتلاريغال دعت ناًلاباو قدشقلاو

 كل ذريغو رهو لو سرذو ةمهسج نم تأن اوزقلا نم اعدنعام حلاصمدقفتو توري اوريكحالاو

 لاا ث د نالاناو اهلا تم ع نعاهوقس عننلا ذا م كيديأب تاناماو سرخ 0 مناف مهنع لفختالو

 ىردزتالو لق ناو هللا من نماساَحَأَو د ْكَق دف قد اص همف كنا ىرب ثد دع

 سلف هيلعريصلاو هللا داسعن م ىذالا لم: نياءو بنغلادنعئلسفنكلماو تاااس ومال



 7 ىلع م ن ىل رص اط لعوأ دالدنفو امنارذح او كلذ لعالا ندن دناموةداعسأا صو ة ااا طوه

 عوجرلا ديربالو هقرلاسف,نااالا هملا عوجرلا ةمنب هنم ماه اذا دسح ا سلجم ف ساختالواهانا كوس

1-0 

 فال 1 ةءبزأب لمه هدنع نمتفرصن اانإف لغش ىف هللا هجر بولأ نب فسوب نيدلا حالصرصانلا
 تدةتعاف لاك يو هيلع هللا لص هئاعد ىف ىلاهنبعىتلا ”لماكى دنع مهاردلاوالا تباخم هردإ

 ضيقنلادقتعا ثتلاو ةبابسشلاميركتو هعر هه ردعا تنكىذلأ خرطشلا لل ةعاسلا كلت ند

 اونالابز اطةثيسالا تعطتساام تنتحاو اوقدصناوناهكلاقيدصتو كاباو نيكشا اني هى

 الا لو اوقد_:غفوقولاو تاقوالا ةفرعم ىلا هنمحاتامالااط اش ا اًتلطم همنتجام ولا لعو

 قآتنيهج واذ نكتالو هرراضتالو دحأ ىل-عققاشتنا كاداو نيطاستلاوم 1

 ذختتالوولسو هيلع هللا ل صد هن ةمالالغلا راظتتالراكتتحالا نمر ذحاو هجوباموقو هجوناموف

 دهعاذالو اسس ذالو أم ًامشامل ل بصغتالوا دوا هس ارا بلطتمماىفنو ؟ناالا نام

 مرتالو هقتع كل ذ هب كلعف ةز اكن ا هتتع اف ههجو ىف هّتمطاو ا هنأ: لاح كول واكو لع تب رضذاو

 عابتاو هرذحاو ةماعلا مول كل ىف كلع دملا سقي هنتاَنا لع ريغ نمانرلاب كلكو لمالو كك وام

 ةبصواءاوافللاثر ولةيداسملا يكسو ”لذغا!ثروب ةيدابلا موزلو هئلع ةموادملاو د.صلا

 لعق نعناطابل ادرتوا مولظه نع ء عفدتو|الس#عفنتفمهدنع ةماكلا عومس»نوكتناالاكولا

 هلئا سعت الف ةمصعم تر دن ناف ةعاطترذناذارذنلابءافولا كءلعو هللا دنع ءاّمْدل | ىلا ىدؤبام

 ءالو نم سانلا نم مالا وا ةعاطد د كيلعو فالغلا عفراو طردت دناث نسم ةرانفك كاد نع :رثكو

 95 مهرج  لاثتا انيلع بجي ها مهلامو هنقا باك صنلاب ةبج اورمالا ىلوا ةءاطن اذ كرما ناطاسلا

 | لل ورج ناو كلازجب ا رتسعق عدم لبقأف كو دغناف ىداعملاب حالا ال حاسبملاالا هنف

 ص. ةيلهاج ةّدبم توةقوإدا ىهالا عزانت الو ةعاط نما دب رفختالو ةعامجا قراشتالو بدغتالذ

 لدعالا عمل تاقو هلهارمالا عزانتالو ةشالا ىل_عحرتغالو سو هيلع هللا ل_صدتنا لوسر

 تلخداذاو 0 فار لول جول لت راوتج دل رار يحيل لانا عوار دفا

 جالسا لمع كاخاحزامعالو رعشنال تناواد_حارةعئالا هلاصن عك مأ: ماس قولا

 سفئت:الواصم برش اوارتو لكك اف تلك ااذاو لكتك اودإ_.جرتي ”بغو رع مزك او هملع
 عزمشتالو اهغضمرثكو ةمقثلارغصو عدباصا ةنالثب لكسصو كف نع انالا لزاو تب رم اذا ءانالا ىف

 هنا ل عهركشاو اهتعلس اذا هللا دحجساو مقا لك عطقدنع هللا" مسو ىلوالا علتبت ىتىرخا ةمقاق'

 ناف سلاح الر .هسلع شم هيف هسادصأ هناكمنمهمل اد ماها ا هنع هللا ىذررسع نب اناكو هال

 ةداسوالٌو اتدلالو كا مءلع ضرعاذا اثمط درتالو ل_سو هلع هللا لص هّننا لوسر ص هي قا مئاستل»

 توإذا كنع همضتم هللا ناف ديالو هءاذقو افا دهتذخااًداوهلك اذه. ثنو مئثك.لامدقاذا

 ىئذااو ةيسصو ىلاعتدللاهاشنادعتئاسعار نكات اكتمءروفو كل اسننمب ل دعاو كلذ

 عملريغديلقت كيلعمرحبو كابل دلاطعاام فالس لمعت نا كدلع غار ةاملاعتنكنا هيكيصؤا

 هتسعداسه ذم مزتلتن ا كانافا دلقم تاكو ةجردإاهذهكل نكت ْمناو ليلدلا لوص-ن 2ك
 ا 1 7 ملعتال تنكتارك بلا هلال ماكل عال

 7 لافرق نيدو لقا ل- ه .”ىنل لافدح يو لاصاس
 مكحوا هلام حاده ئذملاك لاك ناو اهب ل دعا اهتدحو اذا اه دخت ىتح "هلك ملا ىف ةصخ رلا نع

 ذخأت نات دورات وهرب لأسا وهيذخانإلف ىبا راده ناكحنا وهذ كنلخلمق ةلؤسو

 ' مولع نمانلعكعاذا وة وه حير سلا عفرو كن :صضتخابفك نكلو لمخاف كاران ف اًردعلاب

 عا رشا ٠
 يأ



 || لبق ناركاخا هللا نعلو ةمفتعفش ناهللا نعل ساء ني الاف هنفك املأ ماكي نأهللادو د
 | هنا ل وسر نع ثددحلا ف تبئاكر اس ناكو مك ادا ىلا لصي نا لبق نوت كلذ م وراول هيف ةعاشلا
 ْ لطابفف مصاخت نا كاماو هتلاًداض د قف هلتادو دح نم 3 نود هنعانش تلاح نك ملسو هبلع هللا ىلسد
 / لوي ٍلسو هيلع هننا ىلص ”ىنلاَناف اقسدي عفدت ملعب ةموص+ ىلءن زعتال كا ذكو كملع هللا طضدتف

 د دئو سايذلا سنع هنيشرامم همق سلام نمؤم ف لَقت الو هللا نم بضغدءوي هنا كلذ ىلع ناعأ مف

 ردحاو بود عب لافام جرخ وح ممهح رد ارا ياسا ءىشامإسم ىر نم هنا تنث

 تعمس كي هللا عهسف ععستنا كاياوءاقثا ك.طعنف هتفاخاءدحأ لام لك اتوأ نيدلاناسبن دلا لك أننا
 فدلابابندلا لك الوب ةلزغع ن غو ةتيس ةيدع خئاصل نبا ىبحي نحل انأدهازلا ثدحمب انضيش
 هلأ هن سدل امل ن نعل نم هناف تعطتساام ةئعللا ن نع كنا فكر نيدلان اهلك 1 فاز هىلريخرامزاباو

 لحرنءانوردقاو هنعأب لوا هنعل ىذلا كلذ نم هلناكى ذلاريلن ا هنءدعب ىأ ةنعللا هيلع عز

 لحراّت ام مهلا ةةنعل فحارلاستف عئاضلان علم سف هشادت 20 1هلعاضفةاز ءقؤزاححص

 قى ىدنعام لكى لنزوهَناَنا لاق هيهنلا لعفامهلآسف مول !ىفناسناهارف ةازغلا كلت ىف دهشتسا

 تاقفىلعاضناكىذلاةيادلا ب رسنازيملا فرأ مذهب ىنانثأو ىنازيمىف هلعج هلوبو سرفلا ثور
 ةنعل تداع ف هري_خ مرسف- هنع تاس نيد هللا ةنعل ىف هتلعج ثمحو هلا ىتب ادي رس نيو براد
 اهم ىهأةاهتقان نعلت أسما ععسفرغسىف مل#سو هلع هللا ىلد هللا لو سر ناكو ىئعملا اذهب هملع حب رمسلا

 بكرا ولت نا بلطت اهارئاكد_ةاف ىدارلا لاق بكرلا نمت درطف نوءاماني اال لافو تبدسف |
 انيزكروخ واهربش اهنعدعيث ا .اهتءح اصي وقعتناكف ةعطةنماهاكرتف اهنوذرطب سانلاو |||

 ا 1 الر مؤماريفكتَنافانمّوم رفكنارذ>او دعبلا ةنعللانافاملعةنعالا تزاخ |

 ناس طارعشاملو ني عاملا نايت رشا نكن مالنلاب هاديأف ثالث دعب تقلا سلال وذ
 هلئأ لوسٌر نب اا أ اأن لامقثثالث كاعل + ةسفنحلانبد_همهملاادغفارجا مو هاخأ ةمقنطلا نب لد.

 دددو اذه د صرف نايقتلي ثالث وفا كدحأ رحال لوشب مسو ناعما قاع لوطا

 ريخكناف ماللابىفادتيتف ىنيثأنااماف ثالثلا تغرف دقو مالسلانأ دي ىذلاامهريخواذه

 نس رحاهتملانءاحرلاريخ َناف متع عما راو طدس تن اد حاولت ىم

 || هادم هلزئم ىلا دصقو هّتباد بكروم كشف : مالسلا,كنأ دمف كمل "تدج لعفت ل ناو مالسلابا دل نم

 مكاو زها تاخر ري هنم لضفا هلا لع نم هس: ىلعرثا فيك اذه ن_سحتام راف ماللاإإ]
 لضفالاف لفالاق أبو هسفنل طاتص نا لقاعلل يش اذكهف ملسو هيلعهتنا لص هت +لوسر دنع
 «ناقدرتلاب ىعلل او كانا همدْك ف .كحح وهذ ةئسهاخا رمش ند هنأ تان دقو هلهال لضفلا فرعدو

 حج رنا طاش الاف فالخ هبفام لكو فال ث رطشلا ىفو هلوسرو هللا ةمصعم درتلاب بعلثا ف
 نم ضر ف ءادانءهيوهللاب لفغتام لكو اقاطم:وث لكي رامتا!بنتحاو هيانتجانفالشلا نم

 ججرطثلان ودعلب موق لعءاملعلا نم هلت لها ضعي لخد هينتحاف هللا يي نعل كيلع هللا ضورف

 || مونام فرو دا افالالح خ رطشلان :سللا تا كتم ناو ونك عاهل منا تلا ليثاقل هذ هام لاق
 ةنردع ىلملا ىرقملا دا3 2 نيدوع م نب دجلا اننخسش ىكرلا رب اوني روضملا مسا هيلع قاطني
 1 ا تنف مانملا ف ٍملسو هبلعهللا لصكللا لوسر تدارلاق هن اتسو قدتعاةلس ولا ل لا

 ١ ناكو ل الح ملسو هلع هللا ىلا ص هنا لوسر لاق هب بعللاىف تعي حر ط ثلا ىف لوقتامهّقا لوران
 ا لالح لاه انغلا ىف لو :ام هللا لوسراب تاق لاق“ مارح لاقت درنأ او تاقذ لاه بهذملا ىئنح ىارلا

 ١١ ءاتعماذهامم لاو اكوأ هاا تسد هى عداها كومو ا تاقلاه ع ارح لاف ةنا_ثلاو تاق

 | 1 ناعدن وا دلكراشب دفلأهقا ياس فال

 رك
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 دقفقذرلا تمرح نان اف قفرلا مر كاك اءاو بالو هيضهللا ارك ذافاسل# تلحاذا وةدابزوهرجأ

 لإ صاف قاذتادودح نمد ىف ناكن اف هتلادو دحن مد الا لراسا نم د هلكر لا تمزج

 وكلام عسبجي هيض ىطمولو هلستالو قا بح اصنيبو هند توطتساام كدا
 1 ذ.عتس نم تيأراذ

 لافارتو اهيمل هنم هتان تذاعتسا اهيلعلخدالف سا حقت سو هيلع هلا لص ”يبنل 'ناف هذعأت هقلأن

 هنلأ م ىلعر داق تناو هتادحأ كلاس اذ اواهذاعأ او اهبرش مواهتلط كاحأب قا يعي تذع

 هنلاتغلبأم هتطعا دف ةرذقل مدع عمل توعداذاكنافدل عدأف هتلتسم ىلعر دق: ل ناو هطعاف

 هقورعم ىلع هئفاكتلف افورعمدح كلا ىدسا اذاو اهتآ1مالا اسفن فاكرال هللا ناق هلم ندذلدن

 هنع طقمساف افورعم د أ ىلا تن تب دسا اذاو هيل ءاجام لثم هنافاكم نعت رع اذا« ءاعدلابولو

 هنإ ل هانم ناك ن ااعسالو رطاخ حي رتىتح كلافاكن ا ةهاركلا هلرهظتلو كلذ, هلعتلو ةًزفاكتملا
 'لّدربجرشب هناتلعاو هنم لقا كل ذ| كلو مق مدع هماعزعب هنا هنم لعتو كل ذ ىلع ةافاكمب ل ءاح نافذ

 ةحاملا كل لءحأو فطا:ن سوة سامس هملعد رفةافاكملان م هملع بحواموهىفونادعن هيلع

 نمهبلعتددرام لزب ىةيباتتل دج عمنا نكس وتسقلا) قم هلع ددز ملون حد

 تيمرناو هللا دنع رزولا نه همفام عمةءورملا نم سدل كل ذناف كل سدلام عدت نا كاداو ةافاكملا
 اوي :لاعْك سعت ىلء رقت الو بذك» هنابّكامر نا ضرع الو تكساو ٌكسهْدلريصشنت الف عومانم: ذك

 لاف ةقدنزلاب همر نمهمف سانلال اوقباع لاس ني لكوتملا عم نونلاو ذلعفاذكهو كلاب امم

 ريم هنم الذ نسحتسا ىسفن ىلع تي ذك مذ تلقناو سان ع ذك أالتلقنانينمؤملا ريمأات

 افيكاذتر ,وهشم كل ذىف هتءاكحوهلرد_.ءاورصم ىلا امر 000-2 اوقهمم لبق امو نيم وللا

 رذح اوريغلا قح نمهلبجنالام عطتقاوأ هل سلام ىدان ماى ةديمصاارابخالا تتشدقو سانلا

 ىلا عج رت نظاف داص تنك ناكنأف مالسسالا نمةءاربلابو أ مالسالا دلمربغ دل فات نا كامع ىف
 هللا ارمغب تفلح ن أك نا هقئابالا فاحت الاذه عمو كل ةلثماعفاذا ل الساددحخاو الاس مالسالا
 تأتلو كنس نعرفكفاهنما ريخاهريغتأ ارفنيع ىلءتفاح ناو كلذؤفّدرا اولا ىنهنلا امصاع تنك

 ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلعو أ هللا ىلع بدكلاوأ انورلا ىف بذكلاوكاداو ريخؤهىذلا

 ثيدح جعست نارذحاو ب اللا هنا عماسلا دنع ني.تالو هي ث دعهذ بذكملاىرتشي د ثدختو؟

 لعتأ ما ثء2نارذحاو هنعهنلأ يمن ىذلا سسحتلا نم عون هناف هعمستن ا نوهركيمدهو موق

 ةمذلا نم تيرب دق تامف نافزا تح | هلام عطس ىلع ماثثنا رذحاوهدمس ىلعاكواموأاهجوز

 نمو قارعلا ىنعأ دالبلا هذه قريك اذهو كلا هظعت كي دينو كل سانلا عانق بحت نارذح او

 عم تاداكح كلذ ىف مهعمانل تر دقو ةيفامعم_هلع عمال ذ بح نمل ادد مهنم تب ارزاق هرواح

 تعني داق درودق ئنهنا نا ىللاعو لمشنال ىللاتن معدل 0م اع وم باح

 كال موق ةأالىان بطاخلا اناامامامق كي دينمب سانا لت ناو كلذ بحت النا بطال اتنا هتف

 هلت عفش نمةيده لبقتناًكاباو ةعب رعشلا الع نم ناك هناسساو باوملا اذه ٠ نمبعت

 ىل ىزج د ّةلو كا ذ ىف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ص": هنعدتتاىهنىذلاابرلا نمثل ذناف ةعانفش
 دسم ىلا بتهم نبا هلّلاقبا متاريكح نمريسك قاعدهشي رفد البن م ساوياف اهلل لالش
 امافع ملط مالا ميدقف هتبتاخدامدنعت ىئادلات أذ ”ىلااه دعّتسا ةماركل

 هلتاكأ امو هشو كلذف تمعن انكم هد_ٌةعلوقلا ولدك تنكوددلا بحاهيص ذيع

 هلع نك 0 ودكشاءهللا عجرو هنجاع تيضقوابادسهلا نماذل ه مقام هنم تلبقالؤإماغط
 ةيانعو مالا ٠ نضن قه ن وره قلاكو ةفنأوةءو رم كلذ تاعفامغاد ”ىوبنلاريلخا اذه ىلءتنقو

 نم أح باصأ ل جر ىف سبعا ملكدتنا دو دوددلا نوم :ىف ماس دنع عفتتناذل ادانة
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 أد ةروع رتساونيرلاو لفااوريكلا نمرذاو كسسَْوستو كنس 3 رست نأ نامعالا نمد لع او:
 ا | هللا لوسرنع كاذ ف صنلا درو اذكعةدوؤمءاسحأ لدي كل ذنافابلع هللا كعاطأ اذاكخأ

 | دقوسانلاجئاو > ءاضقىف عسا نك دلعو ساسقا اك رديال باوثلا ريدانقم ناك لو هيلع هللا لص

 هتبركةيركلا ىذ نع حبزخو لاعالا لضفأ نموهو هلع نورباثي سانا نءةءاج كلذ ىلعاسأر

 رثعالك ه دس ,دسخو مسملا كد ةرثع لقاو هسضفتالواسميرعستلا بلطي ”لذى هنيأراذا ٍلسم ىلءرتساو

 مراكم نمو»و اعرمش هند ومأم هلا ب و دسم هبف بغى ه هلك كلذ كاف كلاةّدسا اذاهتعسهلقأو

 ردةيوهو لاجج بوس لل ارتنم هنادرودق مناف نشا سالو اذ دلا فدهزلاكملعو قالخ لا

 هتللاناف هذاض: | ىلع تردقاذا ظغلا نيمظاكلا نم نكو تبان ذ هوما ركلاهلح هللا ءا دكه يلع
 رداتوهو اظرغ مظك نم لو هيلع هللا ىل_صلاقو ساننلا نعنيفاعلا ظيغل ا نيمظاكلا ىلع ينئادق
 هرمض ديرب نع نمؤملالاخا محر اوظ.غلامظكناعالا ن.اناعاوانمأ هللا» 'المهذن نأ ىلع
 هللاالاهفشك ىف لأستالو هلا هرتالف رض كيلزئاذاو كد نم هملع تردقاميو تةطنسا ام

 نمهجولا كلذ نكلف اهو بسس لكى هتتناف اهي لرت نع هللا بغب الف باس الا,تاقثاو
 هيلعدللا لص هللا لوسر ناو لايسدلا هتمأرذنأ دقوالا ىننمامهنالعاو كل ادوجشم بيسلا كلذ
 ناموو هتنتف نمةذاعتسالا فو كا ذنمذيعتسن نانا ملعت لاجدلا ةنسف نم ةمعتسي ناك ملسو

 || هلنا همدعت نأ دارأ ٠ نمو هنممدعت ناوهاوعد ىف هقّدصتال تهتنتف نم ةذاعتسالا دح اولا هولا

 نارح "الا هجولاو لاجدلا هدف نما مب مصعب هنا فهكلاا ةروس لو نم تانآر مشع ظفلف كلذ نم

 رشورخ لكل ل عسم كناف هنوعد كسفنا ىدنت لاجداان ماقام ىوعدلا نمكب موةي نا نم مصعت

 ىصهللا لوسسرل ل سولا هلال ت نا ىلع تءعطتسا امرباثثو ناسا وهام ثمحنم ناسنالا هلبقي
 هيلعدوعبام عمهلاؤس ىف ' هفعسأ نم نمؤملاف كل ذانم لأس دق لسو هبلع هللا ىلص هنا لبو ناعما

 لص ىف لمعتي نمت ًاراذاوابما اًرطضا نا ةمايقلا مونهلةعافشلا بوجو هاندأر دنا نمكلذف
 ناوهع .انجقوفك دبع دلك نأ اباو 'لدذرتسا نم دفر عنمتالو تعطتساامب كلذ ىلع هنعافريخ |

 لك ًانالؤ ل دبع نع فءافاهل كذع وفعلا هللا نم بلطت ءاسا كلو هللا دبعكناف كا لصأ وهن توفع |
 ( لك الاىلا كبح ماذا كيدي نيب ىذلا ماعطلا نم كم دام مف ىفاماعجت ةمقاولو تعطتسا امل دحو
 هنا ىلا برمتلا نم هللان كانغت_ءاناف كسنغي نادال هنا ناف ٌكالاح ن نماه د هقلانغتسسا را
 مدر ككل نم كلذكو ثي دما اعارذ هئم ِبَرةناري_ثهللا ىلا بردت نم هناتنثدقو

 هب ىداني ح رخوداولا ذخأف ئئفدتعمسأامورلوءءاف جوزف اهندلان نءئثهلن نكي ل نيااصلا

 1 نيذلا تةفعتساوزيزعلا هام ىفلوقي هللا تعمسامناوال لاق تدن زل قفدقا طع نما نزحازه

 تعضتفافاحاكن ,دج ا الاناو توزرتو هللا نه تددعفهلذف نم هلل ام_بيذغي ىي-احاكت نو ظنمالا
 هب دهاف لع نوكيو الامد ل ناو قر ىتتعاف قتعلا ىلعتردقن اوريثكر خج هلزنم.ىلا عجرفا

 نمو ةبقر قدعنم ىلذفاوهو رانلا نم كلذ هَهدعت كنا ةريبكن امل تبة دروأارئاكو الا

 ا هيلو ىلاعت هلل ةعاطلا نماهف لمعي ام هندي ضر ىف همم ضر احا ىلع

 | تارق رع عسبسمب يينتلو مسالور دن كمو فدل ارمضد الن !تدراناو هيفهصالخ ايل معلا هلوابق هنا '

 ل ا ا فاو يرش هنافامتاص تصصأن ا اهيردستتؤأ ةودعل ا نم

 ةيصحواص ومخوام وءبغأار_وظ نيإسمللءاعرلاونيك اسملاةلاجمو هللا ىلاءارقفلا ةحدسخع
 هللاءاطعأ نم تب ات .وناملكنافاعو رمش هاريخ كياكرس ععبجي ف ونا اومملاةسدحكلاو نيلساصلا

 ]|| لثملرح أن هلا تافهلثمت كا نا كن مرت الف لامملا كا ذ هنت كلمرحواريخ هدف لعفوالام |
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 1 ردقيالىذلا ريسقفلان ا لعاو ةدابزو دع هناف دبعلا ىدع نم ىلو |ىناعل كاك واسم دلان مدع ا كل
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 ناكسناو ص ناو صتل يدعم اهلكضرالا نافل دعس كسول عطوم لعحأو ةالصااتقو لود
 انك ةنحلاىفال زمننا دع حارو أد حصتملا ىلا ادغ نم هنافلضفأ ناكف رعلا ىف فورعملا دسملا ف
 نم تيىلا ىنم هلي فر هطت نم لاق هنا سو هيلعقا بما لوسرنعتنأ دقو حاراوأ ادغ

 هل عفرتئىرشإلاو ةئيطخ هنع طحت نهاد ا هناوطخ تناك هللا ضن »: ار نم ةضي رف ىضقمأ هلل تو
 تقاذاكنافتانآ ارمشغب موقنا نأكلذلفاو :ءلفغلا مسا كنع ليزيامب لّببللا ماعبق نم كل باعو ةجرد

 ةنسلاىف ظفاسو هللا نع مو هئلعدقتا ىلص غلمملا| نع تبأ اذكع نيلفانغلا نميتكت ل تاب آرمدعب

 لاؤ لاك ئاعد نم لعجاو :هلمل لك ىفءاعداالم,مالو كل ترك ذامبولو ةللكماسقلا لعاماك
 دقىنافهل تنس نمردقلا لملف داصت تم ىر دئالكناف ةرخ“ الاوان دلاو نيدلا ىف ةيفاعلاووةعلا ىف

 نوكتامرثك أ اوناضمر ويف دوكتاع رثك آوةنسلا ف رؤدت رفة ناضمرربشزتخ فاز أ نضاهكرأ

 انهتدأ دقورمشلا نمرشءنمانلا هلمل فاه دقو عفش ف نوكححتدقورمشاا نمرتو هلل ىف
 تدز ناك ديزتاميس< تنأفل ألا ماسق ىف ثانآ رشع ىل_ءتدز ناف ناضمر نم طسولازمشعلا ىف

 مانأ ةمس ماس كناعونيطسقملا ن متنتكة يآ ف لأ ىلا تدز ناو نيرث اذا ن متتكة يانا ىلا

 اذاو فالس نم كاذب حرضتل خرفتنأ ىلا تاس اتنم لاوش نم موي ىفاثنماسهلعتتأو لاوشنم
 فالللنا نمكلذب جيرذتاسبانتم هترطفا اك ايات هضقافرفسوأ ض ص نءناضمر مادأ تدضق
 امتاصرطفتوأ انت اصل رنطف ىف كراششننأ ترّدقناو مودلا ىف مادالا عبات مناضنر ربشناف

 فاوطناثفاوطلا ةرثكحي :كعارواحم تنكنا كملعو را لم ىأ هرسا كل ناف لعفاف
 رقفلاربأ عملاومالا باحصأب قلت تعطتسا ام قتءأف ةبقر قتعل دعب ع وبسا لكص

 كرتاماو هظوفجم نمامااهسن غن آرقلا نمدنآ ظفح نم كن حصو هللا دنءءرثاكلا نم هيلا
 همس ىذلا نارقال لثمال هنال هءاذع لع ةماشلام ول نيملاعلا نمدح أب ذعبال هاف اهبلمعلا

 مهلعأ فة ةازغلا فلخأو دهامحملا تنأن كن ملاذا فيضربولو كنكمأ امم دهاججلا يهب كبلعو

 زغت )ناك افوزغلا كسفثدح الن زغت )ناوذحاو كله ىف تنآو ماهعب نتتخترخ

 0 خل منا كلتا اماطعاف ده-او قاهن نم ةمعش ىلعتن كورغلاب ْكسفن ثددعالو

 هتلعوأ لع ىلع كلع هب تاج نا نيا ادع ملعتب كاءو بوك وأ سابلوأ با رشوأ ءاعط م

 اريسخ هيفنألءتامهلا نملأسأو هتبتأ دقريخلا لامع أن مال-ع ميلعتلا كل :ناكسانلان ءادسأ
 هلع هللا لص هللا لوسر نع تدي ذقهناق تلا مامر كاطعأ الاوّتا ًاسامةلاطغ أ نا هنا هتتاذت#

 ىلعتامّناو ءادهشلا لزانم هتلاهعلب قدص» ةداممشلا هلأس ن ملاك هنا كل ذو ءانرك ذامدي ايون أم سو
 نت الاخ يلاوعدتن لكن اف تعطتسا امريخ ىلا عداو ل اوعت نم لكىلا نامه الاب كلعو هنارف
 لبو هيلعمللا لص دتنالوسز نع تبث كلذ نم كام امذ هرحأ لثم كلذ هملا كراج نمو هلخأ نم

 ||| مهروج نم كلذ نفع الا فاب لع نمر راع رس وا ةلستسلة كن ءزلسألا قانا نسال

 لوالا فرش ماعطلا نءغار ةلادغب نيتعكر هباصصال ن هنأ نب دم ىلا : زيشلا نع غلب دقلو أم يل

 هريس قع لد نم هنا تنثدقو هءاحص ىف ةنس تثمو دحأ هتلاؤه لق ةرخ الإ فوشي رقفالمال

 [|| كملعو ماحرالا نم هناف هّللا نيب 0 ىلع ظفاحو ماحرالا ”هلص كيلعوهلءاؤرجأ لدم

 اأوهف هنعتهضونإو ةرسم ىلا ةرظنف 5 افهم نكت لو لزدناق انا 9 ةرسيمدلا ربعملا راطتاب

 هلظاهثععضو وأ ارمسعمرظنأ نم لاك هنا ٍلسو هيل هلأ ىلص هللا لوسر نع تن * دق هناق لرجال مظعأ

 هللا فض هللا لو سر نع ثن' دقو“ هدامع نع زواحت نعزواصت ةمايقلا موبهللانأو هل ظىهكلا

 هنع عضبو ار يسعم نع سفزولف ةماسقلا مول برك ؟هللا همن نأ ءرمم نملاق هنااضبأ ل سو هلع
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 بامسالا كرت لوقن هنع هللا ىذر نا تح ةسع ةراكح ”هلك_لا هذ هى نيدمىأ انذجسشنو

 8 همهالاف مهالانلاغتسشالاو هماقمىلا سابلاوعدبو نيسقملا ىوقناكو سانلاامقزريىتا

 لكلا نمل ضف أ هنأ و بسكلا يمل سصالاو بابس لال فىأ كذب فف هلا ةدابع

 مولع صلات لان بحو موشن لزناذاف مضل نانولعت مم لا هتعءهللا ىضرلا قف بسكلاري غنم

 همسك ن م لك أب مايالا كلت قفيضل ا ناولذ لاس عنا اولا قناصة مناك اذا ماا ثالثه ةعماستلا
 هقلااولزنو قلك ن نءاولحر هتلال#هأ نا ىلاتفمناولاقف م م لزن نيذللا موقلانق داب راعلا ناكل

 ا ل نثق نو دعتاع همس فل "اك كيردنعاموي نأو ماياهثالث هللا ةفامض ىف مهفهدنءافامضأ

 اندسك نم لك ًاننالو فرتسن الو هبلع انلزن نم مادا نم مادا ةئالثانل تلك اذاف همانا ريدق ىلع
 مظعأ اهوزح شل اذهرطظت :نسحأام غأابر ظناف اةيلعد حلا هذه لثمةماقاو موللا سوت اكد

 ءان لانا ا سل رعب بجاو فضلا قدرعتلا اذه باقهلارفدقلو ةنسال هتةفاوم
 مهاوحن نمريثككفريخال هللا لوقي رشل اا ن نعت مملاو ريكا لوقناممالا بعش نم كلذكو فضلا

 ا ركذو ساذلا ةيظاختو ىوحنا ١قاذه سانا !نيدحالصا وأ فورعموأ ةقدصتسهأ نمالا

 هلال وسر نع تدث هناف برمشلا سلام بانتحا هبعو نامعالا نمورك ذلا لضفأ ةوالتلاه لولا
 كنلعورللا املعر ادب ةدئام ىلع دعم. الفرخ الا موملاو هللان نمي ناكن ملاف هلا لسو هيلعدقلا ىلع

 كا هللا عرمش كلمت نأ لمعلا نسحو دلمأ غب لعن سح نم هئاف هنستنأ اعورمشمالع تلعاذا 1
 هانركذام ناس>الارمسذ ملسو هيلع ا ىلصءقنا لوسر ناف هاما كلمع ىف ىلا عثدقلا ىرتثأو هلءعت نا
 نافاهل ل هتغاف ةعجلاقأتناتدرااذاوهارتنف "اك تيا دعت ن "ناحل هنع ثان لاق

 اذاف فال_الب ل ضفأ ةوادال ةواصل ا لبق هناف مومل ادّرن ةعب موك سلع امس او ناكن اول سغلا []
 راقولاو ةنيكسل اك دلعو ةعنلبا ىلا سما باَكَلا اذهنمءوضولا باف كت رك دامحص تأذو]

 بطخا ذا همالكل تصئأو بطلنا نمبر-ةنو املا ىو اف ةجرف ىرتنأأالا نيب قرفنالو ||
 غرذووغللا نم كل ذناف بمن مامالاو تسنأ لكل لقتنالو وغل ىصلا مص نا ىصلا عسمتالو
 ناك نا بطلا نم ستؤ كبابث ن سحأ سدلتلو ىرك ذلان عفتني نمؤملا افرك ذل نم هي ىأب امل كيلق

 نم ةعاسلوتا ىفاييلا ىعستلف ريسيبمتلاىفف الفنا نم وردا تدراناو تعطتسا امرعمتاو كعم |
 نوإ_:غب مهلعملف لهأ تكلذاك ناو عطل ااممامالا نموت كتقندبلا باصصأ نم نكتراسهنلا
 منت ىلواوهف ةعمبا لسغو ةبانملا ل غني غ لستغاف ابن تنكن اوتاتعا كة عجبا مون |

 ركصرب . اوركيد لا ةحاو ليغ ماتم قانا ةعملا لسغ نع كي زد ىسعف هبال ل ل ْ

 ترغملادالمخوشلاز مةعاج كلذ ىلعت تءقاورو ىلع روث هناف ءوضولا ىلءءوضولاب كلعو

 م لكل معنا اما ةراهط ىلءاوناكن او ةضيرفةالص لكل نوضوتي

 ءوضولا ف ع رشملسو هلع هقا لص هللا لوسر ناالوأو بهذأ هم ةيلاوع وضولا ىل_عهسانقن مهىوقأ

 ةالص لكل ىذو نأ ىضتقينآرقلام ؟-ناكلدحاوع ءوضو) ادعاصفنتشي رف الط نم ع رششام

 ةدابءةكىفاطرشناكناو "هلَمَد سم ةدابع اند_:عءوضولان اف فالخالب نسح او هنةليطانو ل

 اسطتىذ زثذا 5 وهنيعلادا ضهسفنف , لعن بة دانعو ا رخال رثأ

 ةالص هرم الد ىلع داو ل بتات

 الدكت هراهط لع دقعتان تنك ثسحوأ كلج فوا دسم ىف تدعقاذاو هلع طيح دقف رمدعأا :

 110م3 ا و 1 1 :
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 حا

 دسم

 | معلا نب ومش لوك فد ولو نيذلانمهييفست قاعبف ناطمسشلا مهنشآن و هقاخ ىف هللا لع فام ىلع مدرظن

 |امالا عزا ةعاط نمادب حرذعال نأ لسو هماع هللا ىلص< يبا رصأ ميشو مهالوهقلانلوك نم

 أ مالسالا نم كلديمهجرخ امباهلاثماوثن داحالا هذهىف ليو أدإل نمن اطم_ثلا مولع خديق هلهأ

 ناطلسلابعْزيهللا ناو مهلو مكلف اول دعن او مهءاعو مكلف اوراج ناذيلسو هلع هللا ىلدهلوق مهين

 | مما ةفال> ىىلاصت هللا ىل_ءهححت الملا ضارتعا الا ةللشملا هذ هى نك لولنآر ةلان عزبالام

 | قدصلا بلس نأ ةاكرلا ٌءاممارم لسو هيلع هنن ىلص هللا لوسر للعج دقو ايفاك ناكل مالسلا هيلع
 ىلعهوةلغادقو سانا !هلفغا دق باباذسهو كلظ ناو كنعاس ضار ةاكرلا ىلعىذل لماعل اودو

 ظ هللا خم نيهارب كلذ ىب_ءاشي ردو هادتمهناممالو بتل ذ هولا اذح أ ىزانف مسن

 يات تدم جوا تس ناب تفوضوملا مدت الو هللا مذ, ةفصلا مذفّدبالو تعد قّيموةرمثك

 اهيدعساهم را ةريشم فاهم تدصو | (ةمصو) كلذ ىلع ل دم< هللا ناذاعم فوصوملاو ةفدلا

 ىلع ةهلجنم مالا هلع ىسو ماما ملكىتلا نكراسملا ةعقبلا ىف ةطساوالب ىلاعت هللا مالكن م

 تمهفام عماسلانم مهفلا نيع وه مالكلا نيع قول مالكه م_ثيالو فيكم الامالكف كل اردق

 نعكير 'هلمسوءاسحا دكرح نكشلف تكرم ا ذاف نيكست لمجو عوض راو ىسوءاسعم نكه نم

 وعش دشنا تنكف مظن ىسفنفف عقو مث ىواعس جو

 اعدق تنآىلتنلقو العد ىذلا ف تاع>

 اتلعس ىذا اريغهفام ىف وك نأ ىودن تن او

 اتلعفىذااىهلا تنأ |[ | ىمءار لعن ركحف

 أ كلفن مصناو يللا كل ذب بط خاوي لماع لقا تنأ نكفريخ لعتالدو اريخ تاقاذا (ةيضو)

 نم مظعا هلعفبءا دمهال او هلوق ىلا مهرطت نمرثك ١ صخشلا لعف ىلا النا :ارطت نان كيلعدك ا١١اماف

 رعش كلذفمهذعبلو هلوقبءادتهالا

 لاقم لكف شو لاعفلا حر « هتلزولاعفلا عملاقملا اذاو

 00 ولت كي درب ىدبي نم نوكتن أ دهجاو

 نع ل_ةعناصّ:ىفىلاعت هلل الود سعشلا هيلع تءعلطامدا ريخ داو لج رئادهب ىذتيم

 0 لتاذاف نولةعتالفأ باكا نولئت من ًاومكسفأ !نوسنتو تيلانسانلان وع اة

 لجرلا نافل سو هيلع هلا ىلصهقلا لوسرتةداهسشب سانلار ارش نمهنأف هنم وش ىلا ىوعربالو ثآر د
 ًارقيو +ه: نعلمق لظب وهو نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالأ ارقي هم هسفن نعليو هنعلب نآوقلاو نآرقلا أري
 وضو ةهدأا مالا مفدي الابرعو هنوالت ىف هسفن نعليو نآردلا هنعل ف ب ذكي هو نيب ذاكملا ىلع هللا ةنعل
 ةحنآرقلا نوكش امبفصتالواهم لمعيالف فصل ادجاهف هب الاّرعواهتع ىهتن الف اهب فوصوم
 |هفن عيابقاودغب سانلا لكك يلعوا كل ةحنكرقلا هنعتباثلا فلو هيلع هللا لص لاقدلال هيلع

 الأتالف لاؤلا نم ظفصف بام سالاكرتي هللا عم ساب نم ماا تنك اذاور اهتبوموا اهةتعش

 00 ا موبلا لسانزلا باصامال وب ىدتق: نأ ةلاناو انك

 تيدقو هللاد نع كلريخ كلف ناف ك فتزعامف ةفرحاماو قداصْنيشب اماف هللا ىلع مميذك_اوهتلا

 | نمئارخ“ هرهظ ىلع بط نم ةمزخ كدا مزه نال لاق هنا سو هيلعدقلا لمتنا لوسر نع

 مارك انك دع (ةيصو) قا ملغشامأو قداصنءتب اما هعئموأو اطعاشب دس ىفوالطر ل أس: نأ

 مركلفرتا الا مونلاو هنا نسوي نكن ملاق هنا لسو مملع هللا ىلص هللا لوسر نع تنل دقهناف فيذلا

 هنري 5-1 /!جةليلو مويفازاتجم ناو اوهقدصفدازامو نلبلع هقح مايا هنالثف اقم فضلا ناك ن اف هغب هعرص
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 اهات 6 هازل مقابر شاودوكأكز نر كاست رامتبق ةماشلامبو كر كا

 رع جا رع هسا اس نحال مهءلعلابقالان منينمؤملل هب تنارتامر ديال دسع هللا كيزاحم

 0 نعني ريذملا هنا ىل نعتملا هللا لهأ» ندرس: اهتنلا ردو مدعاجب كإذ ىلءاشإ اردتو ”لحو

 ريا ماهفام ىلاراغش ىتح ةئملاىلا هدفص هذ نم ص اضاف هللا نم مهلعدربام موب فلس هلا
 اذان مهلا هتورهظب اف نوقداص مهنا نولضدو معمم ازهّسا لاح ىف هللا لهأ رست ك نو رمسنف

 ءازهتساَكلْذف رانا ىلا اهنعاوذرصي نأ مب هللا سعأ اه 0 رس هلئاىفو

 موملاق هنماور ذم لاف وءنؤزهتسم نن امنا اولاق مهيلها ىلا اوعجرامل نيةفانملا# الؤه ناك مم هللا

 1 كولن دلو ل نعول : نوكمتا (نذلا قارن اي نوكتتنز افكلأ نماونمآ نذل

 هللا عناا.ع نون دهن ةماقتسالا ىلع ةماعلا اوأرا ذا ءاهقفلا اوسلو ا.ث دلا ىف هلل لد أن نمنوك مل

 لق ١ الذ كلذ فالح ىلعمهطاونىفم هو مماعلودقل مهل نورهظرو مهتم نوكستإ مهطاون ىقمهاع

 مينعلا معلا هدريامالو هللا نيددركش ام مهنم تيار امكناق مهلاوحا مهل تنأ مهتمنكت ملاذا حا اد

 اذكهنو ماغت مهباوّرماذاو نوكستا اوندآ يذلا ندا اكحااومرح !نيذلا نا ىلةعلاو يللا

 مولع لوبقلانورهظب ومهنمنوكعتدو مهلع نو صاغ هللا لهأ من امزلا ءاسهشن تنأرهلاو
 نيذلامهف ةمايقلا مول مهترسسح م_ظ عاف عمطلا كقرم_ الل هتف صه ذه نمرذحاف كل ذربغ ىلع مهو
 اوناكامو ممرات ترام ةرخ الانين دلا ةاسحلاو ةرغغملا باذعلاو ىدهلابةلالصلا اورتسشا
 رارشن مناف كناسل سانلا قتيف سانلا مارش نمنوكت نأ كاانرذحاو (ةمصو) نيدتوم

 هللال اوسسر ىلع لج رلبقا كا ذ ف كفي فرعأ تن او مهتلسلا ءاقتا نومركسي نيذلاساسنلا |
 المدم هاردقو هيلا ل بصي نأ لبق همق لو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر لاس ملسو «يلع هللا لص

 تلقدق هلا لوسرإب ةِسْناع لت لاف فرصناا لف هل كعضو ههجو ىف شن هملا لصو املأ ةريش علا نبا سان

 ءاقتا سانلا همز :هركجح !نم سابا اريثن منا ةسشن اعالاةف ههجو ىف تش ش مث تلقام همف

 1 000 ا 0 نينركح ضد رينو ماتا

 ميقا دنع اناث نما لسد يلعهقا صدق لوسر نع تب اقتل دنعر“ ابحي نم

 !ناودقل عماهل مذ نم ”يينالناكرش تبلااذاوقوقءلان مْلاَذف كالا" يسال

 ىتلادياجصلا نمدجحأ ؟ركذب صر عتالو ضعت الذ ضفاورلا ن نمتةباعجلا ىف عقب هلا فرجت نب تسلاج

 ْ ا مك الا 0 1 0

انب بسلا بلم بيل عدا لما
 ْ راج ار

 0 كنتم ضامي دوق لم لاف ب وتس أو 06

 | ىذ لكى هنإف ناوبحن لكى ع لب اقلطم هللا د امع ىلعةقفْشل ان كل غو دل ل ماها“ اكفةعءامبيف عصلا

 ]| نم همدقع عمت ىف هللاماع ىلع لرطظن حرت نارذحا (ةيصو) * يلاسعت هلل ا ابنع رجا ةيطردبك

 ]| رورشلا نم مهبهللا عفديامناو هلرعثالا رس مذهل ناخذ وراج ناو نسل روما قرطتلاقئالولا

 تي ا وعم

 0 ةماشاا مو ناك اذاف هذمادب رح ملاوورع ءزهلا قرط ىلع كعمانأ لوقت هتبقلاذا نم ر'انازدلا ف ىنعا | ,

 1 نودرب ساينلاه بف عقيامريمك !ذيهو مزاج امعروج نمغجستما حاسما نم, يبل سو |



 ىديزيراهمةقتتاف دصلا نم كل ذ د_:ء كلاح كل نيعب ىدالف لسو هءل ع هنن ا لص لوسرلا تاحان# 5و

 كلعاناد_هبفاغتا اى 22 لفك ذىفكدلع هللا عسو |يلعف تناك امتناكثردحلا كنءارق

 عرسشت دامحو غادام غاب كلاحهاطعا امْمل او ى ديني اهنم مّدقف تايد دل عاونايرلسو هيلعهقا ىلص

 حلورالا تاوذنوروسب نيذلا يروا عم ةمايقلا مويرسشحت نأ لاءاو ىوبنلا ثيدسملا ةءارقف

 ثمن نمهللا دع ند [هحور اهعسشتاناوملا روصن هةروص ترّودناكناف تاناو لا نم

 ' تعور وض هورس زيكا زانق روم كل قار < ةرخ ”الا ىف ناك اذافاسن دلاف كار عشنال

 قلياو كلذ نم قل اب هيذعب هناف هقلخ ىف هعزان نق هللا صاصتخ | نم قالا ناف هجران ىف هب دعت :

 متنا نذان حورلا هبق شنو هللا ن ذاب نيطلا صريطلا مالسل ا هيلع ىسعقانك هان ذاب ن كيل لاله

 و تيدك اعةماشلا مور ضن لك ناابغاف كلذ لعف ةعاط ناكسا كلذ فرو ممل هللا نذاولذ

 اهبءادةفر ذاكه شال لاك ٠ نم هنأ تنل دة بند تلقا لد ن دا فكس ”تارذحاو (ةمصو)

 (هم فكن مهناةرفاكل ١ اال ون ل رالارا مم اهرهدحا

 ءاهفدلا نمآاكنمْؤنأ اولافق سانا عن نم« اونءامهللبق اذاو ىلاعت هللا لوةب رفاكوهف همالسال

 0 مهيأرفعشلالا اونمآاممهنا نولوقي ىأ ل! فضلا وه همفذلاوءاهغسلا مه مهناالا مهنضهقن الاف
 فعضل!كلذلاخ مهؤارا تفعض نيذا ام هى ءاهفسلامهوبناالا هللا ل وقا مهللع كل ذز اخ مهلقعو

 ا ك.خال 1 كا رخل كارل طفت نواعتال : نكلونامعالا نيبو مهني

 0 0 ا د ا ل وار رو نالاجل# ناونمؤملا

 يأ تاوكدلشيو هللا ضاعف كح ايةناعشلا رهطتال درو دقو ابك ءلشو هفصلا كالت مهللأ

 ناو هّشستغا دف هب هتلب اكول ءؤ#بامم هيقوه سعب هترك ذاذا كناف ةسغل أ خ نءهللا لا م دقو ةسغىج 4

 ءاضراب هّللأ اوُدعب نأالا كس .رغةرمغ ى كن نأ د الو ناتهبلا كلذف هبف يدلام عمقلا نم مه هيلا تيس

 الث نمْؤملا عاد كل ذكو هملعوه سدااممت نمْؤملا كبخاىلاهتيسنام لابو كملع دوعينإوا مصخللا

 ىلا ىلع سلتك نا تام ثدح هنا نياهاخسا ن تنك كلذ تدةّتعا نا كناف هللا عدا نم نك:

 نم مسي صاف يادرا مكبر مدن ىذلا مكتطمكلذو نولمعتا م اريث كح ل.ال هللا نا تننظور

 اونمآ نيذلاو هنأ نوعداذع ىلاعت لاف كسفنالا عدا اف نمؤملا ل اخا تءداش ناو نب رسايل
 مناف قكارعغل نيم ّوماوناكولو اونمآنيذلامهعادخىف تدرس ارو ا !نوعدصللا

 ا نمةقاعلاف تق ب ىتلاىشو خور تندحلات ءارقدب رتامدنءٌلااحرظنات ةقدصر كتم نع ءىمنو أ

 أ يرام مهنئا واوتاب اورفكو لطابلاباونمآ نيذلاو ىلاعت لاق لطابلاب اضأ نوئمؤم

 ا نمؤم هاك هنا اذك ءومانر طم لأك نيفاونالا ثيدس- ىف لاقو لسطابلاب ناميالانم عةصوق

 مودم فام اونمآ نيذلامهعادخ ىف مهفناالا نوءدانامو هلوقأذ هو للا

 4 اهنيفص مي لوخلاولاراف هللا نوعداح مهنا اودقتعا موكب موءداوهدت انا هّلئا

 0 ا رىماىأ الواستنب الو انت ا الواهكرتنال ل اهصواف ةجوز ا ذىلوا, تنكن اق ناسنالا

 1 هعمل ا ا رم

 1 ” ع تاماز مااا كلوي ف ارش درو دقو ١ ننس راووشل وق لع تر هدر كعت عا

 ْ ]| باصا ١ذاةكردتاموةرتاسةلطلاو /ةريثك مه افا للا نال ذوةريسخالا ءايشعلاانعش دهشت الق

 هايل _كهتال وسرإهاهنكلذلف اهلا و < ماذا هنم قلي ام دسم لا ني رط ىف بطا ااههعر لسجرلا
 لال ةحن از هليبسط رت نأ ةأرملل يش الف :للابوةزخ رح ةلاءاشعلاد وه. نعل سو هلع

 لابوناف عض مهدضتالو هلا نيدبءازهتبسا هللا لهأب درعا كاباورابن الو

 ظ
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 مولع بلاغا ئلاتلا نا, رجالو هتفص هذه نم بحال قلل اناث لاؤ لا ىحولأسيملاذاو لئاس |
 لاح ىف ة.هال مم وأقو مهنقارتزوامجعال مهنا نآر هلا نوري مهفم_هدنعةر 0 ةناكنللا

 اذاو قدا سص نمؤم هنا لاف هللا -ىدنادشلا لءمدةينمتيأراذاف هعام-لاح و ةوالتلا

 ناخ ةلاصالا ب نامالا ىوذال سفنلا ىوق هلا معيف هللا نيدري_غىفو هللا نيد مزعلا ىوقهسيرأر

 ىوهلاهءاحاذا؟ى 0 ود دعاسال ىوهلا ق>ىففرعضلا ةصاخ هللاؤدف ىوقااوغ نموا

 / 9 ىوهل ا عم نيف هسأب هب عطقي أم فواناو فعذلا نم هب ربام حا ىف هلمعي نأ «تم بلطي ىفتلا

 ؛ اذاف هناطاسو ىوهلا هيلا اعدام احم نم هحراوج مهعمق هملع نمؤملا لوبق نمةنوعم د الذا

 | نافهلنيملاوه هقانافئث همواقبالام هللا دعا لاو وتلا نمد :عدجو ناعالادراو ءاج

 ندؤموهانا ورم ه مادقالاو ةعاجشلاهك ٠ نموملا ناو هش اسنا ثمح نما ولد قال ناسنالا»

 ا هلديال هنا هريخا ملسو هلع هللا ىلص هّنالوسرنا صاعلا نيورع هنظأو بالا! ضعب نع كحك

 تاددحاذاقف مه لا ىنومراو قنا ةفك ىف ىنولعج ا هباحصال لاق قدلبر اصح فرضغرمصم لي نأ |

 | ىلركذ لو هيلع هللا لص هللا لوسر نا ل انف كا ذ ىف ل لذ نصل باي مكس عفا ىتح تلتاك مهدذع

 ىطعغت ةداعلان اخ ناميالا ةوقنمادهف اهلا ىّت- توماالو اهتسلوام ا رصم ىلا أ
 نمو ءاشاح سانلا ىوقانموملاف توع هناق شح ملاكى ىراذلاصطتنا نات نكلشف

 نمؤملافانمّوم هنوك نم اضعب هضعب دش نامنبلاكن هّومال نموا نادرو دقو نمؤملا ىلاعتهئاععا
 نم هقلخ هللا ناف اقولذش هن وك نم هنعءفعضام ىوةنو هنم3ثققلاملا نمؤملابنمعمس سن قولذلا

 ١ اناعالاة:وقىهذا اريسفت بام ثلا :وقناكن ا كلذود راشد ىهف وق فعض دبعن نلحق

 هملعهللا ىلصهلوق لثموهف همل اريقف تن هّللا ني معاق اه دشتي ناعالا نب مىحأ |

 ا ا يحول اركنم مشدال نأ هلفا نم رمد عمو ك نمي ذوعاو لسف | ا

 . اذءاديعتنأ نكف ضحي بروف هءلع كاذ لبو ةيدومعلا نم ئيش قا باش ىفسنل هناك

 فترصتنق ةروصلا نم هيلع ةانامب ةبوب »رلا م اورهلع كاع ناف كلنعبال كتمت هللا عم نكف
 1 هللا هجر ىد رعلا سابعلاوبأ ىذا ساو نيش ىناصوا اذهب كا نكح تددا كاتههو ىوعدااب

 ءانسمادتذ هلتاناسغ نك سفن كل تا تق كلذك تنأ نكف ى ةوعدلابال لالي ف رصتتلا كة ولف
 : قمع ىف نوكي نا مما ىلا ىنرةذا هللا نا ىت وح هسلا هللا ف :رةفا ام ىلاو هلل 'ىلارعتتفان أ اهل ىلآف ةداسسلاب

 مناف طارملا الأ هلع ىلعهل م تاماذا نافذا لكف نمؤملالا اوال فأ نم هناف طانرلا كل ءةبصو
 مزلب نأ طانرلاو سو هيلع ا فلو ا ريق |نانتف نمأيو ةماسقل موه ىلا هلاومتر

 وهئرمالا اذهب هسفت طراذاك هسفن قيلءعوأ هملاىهتن دحريغنماع ادهن ةعاط هسغ:نانالا

 هدانعل هللا هع رمشأم هنن  لمدسناف هنقا لددس لكل فريش نم مريخ هن صتخخام هلكر شتا قيطام زلاو ظنّ م
 لاهل سو هلعهتتا ل مهلا لوسرناف داه+لا.الو دنقلا نوزع ع عاق هءاوامعي نا |

 ةوط:ارواورئاصو اوريصا نينمؤملل هاك لوقي ىلا عت هللاو طابر هناةالصا ادع الصار اظتن ىف
 اونبعت سا هلوق ف هتنوغم كل ذو ازعل هذه هءاوقتت باكو هولعسا ىأ هلك ك اذ ىف ىنعي هللا اوشتاو
 ىاذ وملفت يكلعثامتا ١ وقنا قعمادهف نمعم_فالانا وىلاعتهلوقو هتلاباو مع ساو ةالصا اوريدلاد

 كلذو معمو هئيلعهقبا ىلد هللا لوس رتمحاناذا كل يجذب و طابراوريصا | ةَقْدم ند ةاصفل امكنان و

 هقدل نم ىأ ةقد صال او ش ىديزيب مّدقتنأ لسو هيلع هللا ىلصهنعتي ورملا ثي داحالاكتتارقنامز

 دروكا دلو مرثكا اهيلععرشلا ضن ىتاا تاقدصلاناذ ترها 1كم رهطتو هلكر بخ كلذ ناق تناك“

 | هيلع هللا لصدقنا لوسرربخ ام مح سعنلا هنن علطت موي لكس يق ةقدشانم ى الد لك عيدين
 3 دص فورعع,رهأو ةقدمت دق لو اقالته لكو قدس زك لكو ةخدص" هللا لك تا ا

 ١5 تي 3



 ١ البال اةتتو نان عاودخ هلع كمال كف هتحا ركوماطقبتتو مالسلا درب 0 لشد اف ِْ
 ّ ةورثلا لهأ ىلاوظنتالو ان اندااىف ثنو دوه نم ىلارظنلاب كم لعو نس قل ىلع لبج لم> نم ناكن ا

 | سوفنلل بوبحم ميعنلا ناف سفن لكل ةب وبحم :رشخ ةواج ان دل ناف ةنمفلا نم انو عاسنالاو ٍْ

 | هفانام فو انافعاطاام هتعاط عئاطلاو دهزامهدهز ىف دهازلاه دي ىذلا مي معنل االولو اعبط |

 ا | كسنمع ندعالو هسنل ىلاعت هللا لاف امنا :رهز نمانل هللا حر ذعامانملعاسو هئلع هلا ىلم هللا لوسر ا

 |قياورخ >وهائذااميراقز زراهملاب يح م هسق مهنتفنلا.: دل اةاسحلا ةرهز مهئماجاوزا هي انعتمامىلا
 || مصالاةياطعاى مهتيالىلاعتهناف هقزر ىذلا هبرة زروه تقولا كا ىف ةلعوهىذلا لام اوهو

 | لاح" عط دعا هان. امءاطعاولار هناف لقناو هللا دنع دعساو هس قريخو هامال اءاطع اكد دبعل

 أ ودزوءاضقلا نسحاف هتيضقو نيدئل دمع دحال ناك ا ذاو ةنتقرا داندلا نا هتداعسركبوسدع ا

 | نموه لسو هبلعهتلا لصدتا لوسر رابخابهللادابعريخ نملعفلا اذب.نكنت حراو نزولا ف
 | هللادتعوهو ةقدصهنأب رعشيال هاا ىطعملاناف رمسلا ةق د صن ىحاللا ننام .ركلاوهوة:لا
 | نس ىفإذ :ىف هيلعاتمعن ىذتو هتيطعا ىذلا سفن فا دوو ةبحم كا ذثرويو ةيئالع ىف رس ةقدص

 ٍْ كنريشع نعوهلامو هسقنو هضرع نم نمّوملا كح نع فدا اوبذاا اا كيلعو ةجيدئاو ةءاضفلا

 أ ئشفلاود عت الو كنافريصت عجب ىهقلا قحةاعا سم نازيم ل دين محربت الفهتا دنع هنمأتالاع

 تبن اماتبلعاهيجواو قولا قا هقحو هةحىف طرغنالف هللاالا باص دجتال كنا هللا طمس |

 حاكن ىلع تردةناو تامشرقلا حاكن ف دوجاذ حاكن ىلع تمزعناو ىضقي ثق حاهقلاقأ
 نمورشاعو ل هرقءاسنلبالا نيكرءاسنري_خ هنا تن دق هنا مظعأو مظعاف تبل لهأن م ىف نم

 ْ ئنلركهؤو نويل !نسحاو َّن نوح ورم هن و ه.؛تاز خس أ ام طورمشلا قاو نوف هللا قذ او فورعملاب

 كلتدي ذحراو عرسأو ةرغشلا خا هت ذاذا ةبضنالا تحك دينا اذا حوراذ بذعتن أ لاءاو

 نانناو نا وحل كص نم ىندملا مالا ناك امناكك ةءاطتسسادوج مرام لكنعولالا عفداو
 نمانراصنا تاراذاو لءفت ناكل هحابا امتنا ىضرياسم هنا لعاو هللا ذرب هنا لع امىسفالان موأ

 | هللا ب انتكحوهو ثيدملا نسحاب كيلعو مهعبجب كبح عمراصنالا نم هريغ ىلع هم 3ةقراصتل ا ب

 ْ نجزلا ىئان نكتار لا لءوهولتت اعف هنعمهفلاكقز زريناهللا ىسعركسفتورب د هاااسملان لزئالذ
 (ودو سانا ناب اذه هيف لاق هنافنآرقلاوهوناسلاا هلعناسنالا قاشن آر لا لعن رلان داق

 هسلعالا لزنيال ٌناسنالا قلخ اذا هنا ناسنالا لبق نآ رقا الف نيقّملل ةظفعومو ىدهو نأرقلا

 باق لكحح ىلء لزني وهو سو هلع هللا لصد باق رءنيمالاحورلا هب لزت هناق ناك كاذككو

 نآرقلا لع نم كرف نآرقلا ناسنالال_عاج نآرقلا هللا لعفاممادح ريال لوزنق هتوالت لاح ف لأ"

 ماؤعإلا نايا ىلع امادةماءاسمم نكو هسفن حش قول نم هللا دنع مثلا ناف ةعشسطلا حش قتاو هلعو
 ايبا فاعتسالاب اوم روف واول نكت 16 0

| 

 | اذاللاعلا < هنع لفغال طرشانهن تفوت 0 دلذ لا سام ىديعلو لاك طور

 هلعثرشام ىلاعت هللاامن او هل ةيرااعفو هلا انبع ذا مف هعفتإ ال كل ذ ناف ةناكدس واسال ذه لثم ىلع

 | اقنفاورارطاو بللتركذ بق هريذي فيك لعيلالا زل ادهم هركص يور ةيدأ |



 ياللا
 يح :

 ' |١ هلاح اح ناسا ذاق, 9-3 كراع ندؤموهؤالا الع كرت الو وكلا نم هنف هللاعن مو
 : عسو هلادرك أمه 2 قلل ام ”ل<و هللا مّرحام مرحي ىذلاوهو هللا عسم فلك قلازيالفأ

 ١ تنكن اهلنا موس ىف دامملالا نمو هللا تابا فداسملالان هرذحاو لاح لك ق هللا عموهف هللا حاباام ظ

 تاق دصاا لضفان كءاعو ملفا ارك فدا انهيفدري نمولاك ”ةالواعرل قاان علنا اداطالاو همق |

 تك هيقدصتو ةمامعت ىذلا تل نع هللا ئغتنلت ىآ ُّئَء ءرهظن راكم تاقدصاالضناو

 ارا كلدو ةصاص> مم نأكو لد مهسفنا ىلع ورثؤيو لاستةاموقحدم هلا ناف هنا هنلااعانحم ١

 ثم كَدقدصن تتاف ةحردإ هذه نع تازنناف هللا اونغتسا ىتح ساشا تاو

 كاف لفلان ةدصتتلضاسلا غءتدنغالسا أذافاهمعطت نأب كةنالوا نغتلف م سفن ا هعمتتالثأ

 كعو' لضنأ لوالاو ارغاتك ىدر نع ةقدصلا ىف كاتو هنعتدنغتسااججالا تقصتام

 رهشدعن مانسدلا لضفأ درو هتاف لعفاف ماقلا ىلعامهموص ىلعتر دق ناك نامعُشو بحر ماد

 هل اههاكرهثالا وددل مسالا اذنهو هتتارهشل لاقي هلاو بج رهو مرح هتتارهش مايسص ناضمر
 الأ موص ىلع ظفاحو هلكهماصامعر ىوارلا لو ةرنابعش ما.صرثكم لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر اكو

 | فالخلان م حر ىت>درالو ناعٌثنمرّسَعسداماارطفاو هموصشت اق نا كن ثوةدالو هررس»

 ا اذال او ملسو هسلءهلنا ىلص هللا لوسرناق فال هبف هموصو فالخ البز ”احهرطف نا ىل وا هناف

 ءولملا نم ريو فاض نم سا ىف قالا لوشب كءلعو موصل! نءاو تص سءاف نابعش فدتلا
 مانالا مظعأ هنافرخلا مونقربلا لوسعب كيلعو هيلعتي هللا ل م امال * قدا ىلع ال دنءمافعيالو أ

 1 ردن ىذر هلل هدف لعف لكو ةقدصلا ن نمو هلل ارك د نم هءفرثك اف ىو بريتا ذفدرو هللا دع

 ْ ىذ لك طع انلق مريخ هسفو اوشاع مولو ةذرعم ول نم لضفأ هناف هنع فلذا الف مولا اذهىف هيلع ا

 ْ باطتالو كسفن نم فهنا هم هيلطتفاقج دحأ يلعن اىرئالو هد هطعأ لسا د هنقح قدح |

 ثرذعا نعْكَتِمَن اللا وس همن ناقرا تعالو كلاءاو كيل ار دعا ن نعردعلا لبقاوْ ريغ مفممنلا

 ءاضق لن هبنطظءوسريغنم هقح يف هبلار ذتعاف هن هَ .دقاحالدو هلاريش هملا كر ا ذّعا ىف تاعنافهملا :

 دوصسلا لاس يفءاعدلاةرثككك باعو (ةيصو) ىلاسمتهلتا قس قولا قحاو ككل عنيعتدل قح
 دسانرعر نر نمد وكام ف رثأ ملسو هملع هلل ىلص هلوق ند تين مهلا ىلا ةيرق برقا فكنا

 ٌدووسلا يف توعدا ذا ان نم برغل ىفالاءاعدالو دوهسلا برق نم برقأ برثالوءاعدلا اورتكاف

 مهعموهو هئا نم بي رق هنا لعن كاف هللا ن مبواطملا برقلا كل بجو اىذإ لاما ماودؤ عداق

 هثذدتن انوكي ناش أ ىفهنلا عمنوكسحي نأو هنا نما. رقدبعلا نوكي نأ بولطماواوزاك امن. |
 || ذعب كس اّدولهأ لج كيلعو يقمع ىتااقلخللا لاو !نيعىش لب قلخلا لاوحالاكه نول ناف

 ْ بح نم كا ذنا عدس أ ّدو لها لحرلا لصي ناربلاربا نم نا ثي دنا درو ريل اربا 00

 || تاحارلا نمل ديهبلا لصئامجو ةمدختاو ناب بح الادّدوتلاو مما نايحالاوهو هللاىلا لامعالا

 -يدأيالا هللا قلد نم اد أ لم|عتالوةيارقلاو لهالابفطلتلابكءلعو مهجن اوج ءاضق ىف ىسلاو

 لنمو تفر عن يلع مال كلابأ دبر هيلا صراف هللا تحسب امءاضر | ناف هللا طن ملام يبا "يل ماعملا

 |١ بوجولار جاهل لصيف هيلعَد رت ماللابأ دب هكر تا كيلع لبي هنا هابقات ىذلا نم تفرع اذ فرعت

 1 اذاو قل ىلع هضرتفا ام هللا ىلا ب برقي أم بحاو هملا بو دنمهيءا دتبالاو بجاو مال لا درناف

 ا مالسلا ٌكيلِعَدري هيلع تلسول هنا ىلا ةهاوكلا كا: هيدؤتاسمرو هيلع كم الس هركيمن ضخ ن «تلع
 ١ | كدلعدر ماذا ةبص»ملايف هعوقو نيو هنيب لوك ك اف هيلع ةعف ةموغل بقت ىلع لاراثيا هيلع ماتنالف |

 | مالسلاّلرتا ةنلاهذهيف هللا 3 ىلع ةقفشلا ناعالا نمو هيلع ب جا اولا بنا سهأ كركي هناف مالسلا |
 ١ هيأدياو هيلع مالسلابر وو رك ناووياعإ فكل مالسبلا در رينا هلي د نم تلعناو هيلع | ظ
 ا
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 ئوةتلاؤناود- ءلاو مثالا لعنواعتلا'لرتو ىوقتلاو دل ىلع نواغتل !اودوتعلا» انولاودهعلا

 1 نييلاتاذ حالهم اوركتملا نءىهنلاو فورءملاىمالاو بر كحلاا'لرتو قدصااو توذةلاوّريلاو

 قلل ةجرااوءاعدلاو قوةعلا كرو نيدلاولا رب ,ونيللاو حاشا ضفخو نيبلاتاذداس الربو

 لما هلا ناذ ةيلهاملا ىوعدكرتوهقلادو د مايقلاوريغملا درو هفرش فر «موريبكلا يقولو

 ملياوةدؤنلاو ىلاعتهنلا ف ضغبل او هتاف ”بحاودّدوتلاو ةنتنماب اناهوعدلوةيلسو هملعمتاا

 //| روزا ةداهش ل رتو س>انكلاكرتو ضغابتل الرتو د احتل !كرتورب ا دتل كرت رو ةدادمااوفافعلاو

 9 ىداهتلاو مالا ءاشفاو تاعاس+ادوهشوزم-غلاوزمللاوزه-هلاكرتوروزلا لوةلرتو ٍْ

 لففأ بحو لافلا ب> و حاكنالاو حاكسنلاو سلا ظفحو دهعلا نسحو «حلاصلاتعنلا وقلما

 مللاتامرح يظعتورئاعشلا يظعتوراضنالا هيحو بيطلا ”بحوءاسنلا ةٌيحوةريطلا ل متو تببلا

 ضي رماةداسعوزت انحلا ىلع ةالصصلاو تملا زيه 2و نمؤملا لعحال_لا للتو سلا كرتو

 كسلا بحاهلوسرو هللا نوكحصر نأو كلفنا بحت ام نوم لكل بحت ناو ”ىذالا ةطاماو
 لسرلا ه,تءاجام لكبو هلسرو هيتكو هللا دكت الع نمو: ناورغكل ىف دوعت نأ هركت ناو امهاوسام
 ىلعهي رو هيهشا نركذ نام ةيصولا هذهىف كا ذ نم هللا ءاش نا أي ةرثك ىصةالام ىلا هللا دنع نم
 ةدابزو هانركذام دج لسو هيلع هللا لص هلا لوسر ثي د>و هنا بات كح عبت”نمو ىلقو ىرطاخ

 ىونتناكل ذىفهلك ريخلا عماملاولا وحاو لاممو ةنكماو هصة2 تافواهلذدروانكوهرك ديلا
 ريثكف هلكر لنا كتاف الكل 3 ناونلرنلاوا لسعلا كاذب لقا ىلا هب رتل |ةكرتتو ا ل معتام عجب ىف

 ٌكلَذكو دينا هذه ريفي هلئلران نيبو كلذ رتب ,سعأ هللا نا ث مح نمهقنا ىلا ةبر ةلاةشب كرات نيبأم

 سصالخالاوكرتو ىلع ددابعلاو ةدنلاود صال الاو نيصلغ هللا اوديعنلالا انما[ :كيفلا د

 تلعف ناك ناف مهنودءاعدلاب ك سفن صخت الف توعدف موقماما تنك اذا (ةصو) اعرمش هيرومأم

 كسفنراش اوءوث لك تعسو ىتلاةجرلا راجت وقل لمت قالخالا ماذم نمهمفو مهن دقن كلذ

 نمالجررلسو ه.لعهلئا لد هللا لوسر عيش ىلع .رث 1 نمالانآرقلا ىفحدمام هللا نافْكريْغ ىلع
 رجدقل لسو هيلع هلا لص تا لوسرلاقفادح انعم - رالوادمتو جرا هللا لوب بار ءالا

 ىت> نواح تنأو ىلصتن الاب ه,كصوا ىذل اوى لك ل م ١
 دعب هلو انت نم تنكن اكلذ كه ىلصت م ماعطلابأ دبات ةالدل|تقاو ماعطل ارضا ذاو فذ

 ' هنن سل هناق ملأ ظااةوعدقتاورفاسملاع اعدونيدلاولا ءاعدف بغراو كل :لءفتذ كن ف ةالصلا

 ا هبراشلا صقو طءالافورفاظالا مم اهنو ةناعلاواحوهو دادهسالا,كملعو باح هللانوبو

 ا ةلظفامئاو اهلك لروما ىف ل دعا لملعو الا ةياجا او رطاعلا تمعشت ةوماللا درو ةسللاافعاو

 | َ هعالاو هلأ ةمتُح نمءاكملاوةالصلل دحاسملادهاغتو نيتوهشلا ريكو هللا دابع ىلع

 مااا هلع دوا دعاس يعود جال ادها تاهو اهعماخعيضا مو مت |باستب كلعو هقلالبح

 نم صامت رك ذ دهو مولر طفو مول ماس صو هو هل دعاو هل ضف و هللا ىلا ماع ملا حاوهت

 راو ةالبصا او ةراهطلا ف كل ذكو باتحسحلا اذه نم موصلا باء موصلاب دئاوغا اور اريسالا

 1 هنلثموقيو لمالا فص ماني ناكموا دةالص ليللاهىلاعت هللا ىلءالصلا ”بحاولانهر اهننلذ يملاو

 1 هكوا دعانا هنكو نحرلا دبعوأ هللا دبع هعسفرإو" كلناكجراو دل اوه كلو ةسدس مانو

 ١ لعال هس هناف لضفأ وهف لق ناو هملعموا درفت ن مالعتلعاذاو نج را دمع أي وا هللا دبعىلأب

 | ةينمإلاالع لمسعيالدبعلا اذ هلا عم لصولأ طق يلع ةموادملامبدعو لمعلا عطق نام اولت ىّتح

 لأ لازالنا ارف نمو هللا ىلاهيدرقتلا ل دقف دكر ققاءورشم الع نو كح. دئنملو هللا ىلاةيرغلا

 أ 5 ءوعوالاالع لبعيالف كور لاهفا عسجب فقل عم ادلاروُضملاب هيلعفامت ادهتثا نمد رقلاح ف
 م-مسس د

 نءرمإ

 مبا



 | بناا برتنالو هيرقتال ةكنالا انا تنثو قولخ نمئث هدسج ىلعو د ةال ص لبقيال هللا نا ْ
 اءوضولا كغ: لزتتنأكاباق رفاكسلا ةفمج برقتال هكئالملاناتيثدق هنارإك أضوتي مالا | .
 امرك ارقل نا ىلاعت لوقف هقاة دام ثبنور لل منافم ملم ادعي رفاكلا ةفدجةونتباتلا ظ

 موا كم فعحوه ىذلان ونكلا باتتحلا,ىنعبنورهطالاالا عال نونكم بام ىف |
 ١ لمق هللا لوسرناف هيرالغت ع ادهعادح أ ىطعت أو هور دغلاواباو ةررب ماركة رغسىديامت م |

 أ هنتا ناك ندوعيردعو ملاح ف يكف | رذاكه بحاص نوكع م هبحاصب هتردغ لبقامو ةريخملا مالسأ

 كاباوةعيرمشلا ههمحاناامالو قالخالا مراكم نم ساو ديد ثاادعولا كلذ ىلعدعوادةىلاسعت |

 م هناك لاقرانلا لش دو هيدلاو كر ذا ن نه سانلا َيشاف امهتكردا نانيدااولا قوةعو

 | ناي, [كامهحرا برلقو ةجررلا نم لذلا حانج امهل ضف اواع ركالوقامول لفوامدرهنتالوفإ |
 | كيدااولو ىلر كش انا لاةوافورعم ا.ندلا فام اصونيرفاك انا كا ذا نيدلاولا ىفلاقو اريغص

 نمملسو هملع هنا ىِلَد هللا لوسرل لاف الجر نأ تن 2 1 َريلاوناسح الا فاهم دقو مالا مح راو

 مدقفْ ابا م كَمادل لاهربانم ةسعدارلا فلاق مث تاّرم ثالث ْكَما لاق را نسما لاه خلاها ربا
 مال نك, ل ناو ق- لكلو دعبالا ىلع ترقالا عير هوبا ىف<بالا ىلعمالا
 كاتيصوا امو ىن اايةلا ربي ىصو !ملسو هملع هنا ىلص*ىبنلا ناف مالا ةلزم اهناف اه ريف هلا كل تناك

 هذهى كّتصوا اف دحأ ق- ىف هاهنا ىلع مكحأ ال ىناف سقت نمهطشتسا شن ثن ةمسصولا هدهىف

 نيمعتلا ىلع هركصاف انمعمامأ .و هملع هللا ىلصهلوسرو | ىلا-هت هللا هيٌلاصو امال ةمسصولا
 كلذ. نع لاه: دق هلا نافا دح أهلنا ىلع ى نتن ىحا(ًلاداو هب لوقأ ام كل ذريغ كل ل هفاافالجتامأو ٍ

 هيل مأ ام اذكهنظاوا اذكهبسح لق نكلو قنا نع لعأو هيكل انما ىأ مكسفنا اوكرتالغ لوقف
 | مكعلا مدعىلاعتهقتا عم بدالا نم هنافادحأ هللا ىلع ك زاالو لاقل سو هملع هنا ىلص هللا لوسر |

 سفنلا سلع تلد نافاعا كج نم لفادت لو دزحاذهاموةسالعاومقي رشي الاخت وحلا

 ةطاما هاندا ةبعش نوعبسو عضب نامالان ا ملعاو اهمراكس نايت اوقالخالا ءاذم نماهريهطتو

 هنرومأم كأ كرو لع نيعسق ىل_عوه امهنبامو هتتاالا لال اهال_عاو قيرطلانع ”ىذالا

 لداملا هنن ىذل اوه يرومأملاو لعفتال توتو خو يالا نلت لاونج اللا ل

 مكي ام لسو هيلع هت ص لاقو وهتافهنعكلا امناموءوذغنلوسرامكصاا:امولغفاهلوقودو
 اذوف م هنماوإ_عفافهن مكتسماامو الا ىف لاقو دن ياو والاد اوهتاف هنع

 نتعوت ىلع هصضأو هدابعب ىلا عت هللا ةجرنماذهذ ىوهلا نع وطن الوهو همم انو دجحر نم

 ضر ذو ةيافك ضرف نيعوت ىلع ضرغلاو ةهاركى نور ظح نعت ىلع ىهلاو بو د:مو ضف

 نامزلاب عسوم عسوملا بجاولاف قيضم بح اوو عسوم بج او هذ لوقا بجاولا نإ ذ حسو نيد
 نملرتءامْكرتو هلك اذ هنح ويامن ا.تاف عستملا ةراضك ل ثمريخملا بجاولاوهو ريمتتلاب عسومو ٍْ

 | لع نمهنم صرغل او نامالا نمنوعب_.لاو عضبل اف دابعلا ةداعسهف ىذلا ناميالاوه هلك اذه

 باكل فاهدع ثحافدح دنع ريمف»ال داكسف تاهو ركملاو تانو داماك ض رف اريغامأوكرتو ||

 داهملاو يملاو مومهلاو ةاكرلاو ةألصلاو ةلاسرلابوديحوتلابةداهشلا ناممالا بعنف ةنسسلاو : ١

 ةعصنلاو نامرالاوءابخاو عرول وتركت اوربصلاو ةعجا موي ل #غلا ودب اسنان مىللسغلاوءوضولاو

 اراقتحالا ريو مظل لرتو مول لقا ةرصيوةنامالا ءاداو ىذالا فكو رك دلاو مالا ىلا ةعاطو ْ

 |نمنسحالا اهسورابتءالاو رصبلا ضغو نا ذئتسالاو سسجتل الرتو ةممنل الربو ةسغل اد رتو
 جرفلا ظفحمو ةسطلا ةماكلاو لوتتلا نمءوسلابر هلالي نأ ىج وتاب عفدلاو :عاتاولوقلا ١
 | ظفحو ىيعيالامرتو ىعاع لاغتالاووغللاذئرتو حوشااو لك تاو وتلاو ناسلا ظفسو

 هم سس بسسس ساس باااا

 ع كم سن



 ا سلا حس م هع حم حس سم يسم حم سس جس و

 ”6ه+ه ٠ ١

 أةناعا كلذكو ءويث «هدضة,الورحالا ىف هك رش كيناق يلين ءانعدق لدن قةعانجلا

 | ةمايسقلاموب هيكارفاوارحا هم_ةعفو هداوىف كا نافانم اه ناكوداو ةلداوول هناي -_-ك انلا
 : | لضفلا ىلا ةبسن هب رقاو تاريخا لفاون لضفأ حاكننلا ناف دهاسجملو بتاكملا نم ممظع أو دو هللا دنع '

 | ةجانحلاوةقاففلا ىلع لوب ناسنالا نا لداو بسنلا مظعيرجالا معيو لالا هداف ى .أالا

 عفدوأ كلعدوعي منن بلط ىف ىلاعتهقئاال لأ هتالفاني هقلا كقزر ناف لا ولا ىلع لو ووذ

 |رعبال تب هل اسم هطعاف ”لسحو ع هللاريغئشبالوأنا ربل هللاد دح أ كلاس ا ذاف كلب لز تدر
 اهتمرسكنا ام هسفن ف ري: هناف هلاهفرعت نأ ةطعالا هذه لثم فكل بالذ ةداشود الا دحأ كلذ

 ٌْ يني ااا ىلعهنلآسىلا هس ق نأ دال 5 0 اوسجا لعب ملا ذاق هاو 0

 أ كشالد لج هناف هنطعا كنا لعين ار يغْنم لاسملاب هلأ هطعت نأ لمعت اذه لثك هنم لاوس

 | ناخنيتلاجلانيبقرفو كلذ ةداعدلم َدْمَدَن نمو تو.سااو تاورملا لهن ا الاوسا

 ظ ةتطعآ كنا ٍلعاذا لم ىناشلأو هتمطءاكنا لعبا ذا لمع لوالا لئاسلا نأف قنق دامت قرفلا
 اكبن ولعيال ثدحي هللا نعنيلفاسغلا نيب هللارك ذيْك_لعو هقاسفل بح اص ن نءلمتلا عفردوصقم او
 |رذحاوةجباحلا ىوذ نم املا لشف عنموالإباو نينا نب لسا وهو ريفراعلا ةولخ كلف

 :هدوحو نم ىطعملا ل يه < نذؤيءاطعلاف نما نافع اطعااىف نبا نم

 همن نم دكلمو هاطعاامهق هنلعدتنا ةئم لاف ىناشثاو ا داجصاو انتل هنن ىف مامنا ةمعزلاو ىطعأىتلا
 | عبارلاو نجرلا دب عقتامن ا اهاطغاىتلا ةقدصل نا هنامسن ثلاشلا وهديفالارخ الا اذهحيوحاو

 هنا سماك اورخ الا كل ذ ىلع ةئملاب هل فمكو ىعس هسفنلو نسح أ «سفئلف كلذ فريكلا نم هملع دوعب ام
 ' | هله رعشبال تح نماةناما دْؤموهف هبلا هاصوا ام هقزر نمو كل ذه ناكذا هلوهامألا هملا لصوام

 اواطبتال لوب هلتانأف هلعلطب اوةحا رهملا ل_صوأ نم ىلعءاسط علان نتي هل عج اسهاكر ومالا هذهم

 | َنِعهللالب مكمالسا "ىلع اونعاللقا واسا نا كملع نوني ىلاعت هللا لاهو ىذالاو نا انمكتاهدض
 | لعلم قدر ءركتضصي هو اموق م دنت نأ لاداو ا ”نامياللكا ده نأم كملع

 : عرشلاه 2 ٌكماوهركناف كن نوهركءامر انة نأ ىهو هق.قدان» ناريغاسرمغىفوةالصوف

 هيحاام اوهركاذا مناف مهتهارك,لاستالف ك نم عرمشلا هبحاام كنماوهركن اوال ذوهف كل:

 | كلذنخاولاوا اواشملعمةقتنأو مسهلةاعامالفنيسؤم اونوكي ل اذاو نينمّؤع اوسلف عرشلا

 | ا ىنبنفاذه عمو مولع كمدق هنا ناف ناطلس ا ذو امهم ةمامالاب ق>اتنأفموتلاارقا تنك ا ذاةالضلا

 اهمسغن نع هن االول فل نيدرعأ همدةنابتم ركب ةفصب ف صتيال نأ هسف: خصال

 ظ ارسدبعتن ياو اهدنقو حرخي ىتحاهرخؤتالوا اقيم لال السلا ىلع ظفاحو عاطتساام
 بيو وسار ءاشب نم همت ب هقق لضفلا ناف د أ ىلعالضف كلنا ىرتالال ةهبشب هقرتسنوأ

 اص وسختمال وادبع قتعتنا اما و هعستف لصال ار سوه نم ذ خان نا اما نيعون ىلعّرلسا دمعتو 0
| 

 0 نم اريشكت يار نا هتزاجاوا هنذانالا كلذدل سلو ةدس.عل ديسنلا فرصت هسفافرصتنو

 ْ قت اذادبسسلاو هتيزح مم هدبعت سيو هقتع بانكص نم ونكبالولوادملا قي نمسانلا |“

 ا ااماوءاض رمامارللا مست الا هم دست ”الفا بع تقع ١ !ذافال اولاالا كح هم هملعةلامه دنع |

 هرم دست نق ديدشلا دمعولا سو هيلع هللا يلصدقلا لوسر نءتيثزحهنافا 2 ةزاحالاا ْ
 | وتسارع ترجأتسا اذاهب كو اىذلاو « فم لك ًااّرح عابنمفو اًرح دنت! نوفو
 | || مايتفالاو امل ناكناًاضونة لستغت لوانس تنك اذا (ةيصو) هرخؤالو هقحهطعاق هنم
 ظ اين نكت مناو ًاذوتف تنح تاو مانث' نناتدزا اذاوأوضوا ينس اضوتفدواعت نات درا اذاو ْ

 أ | قوامناب عممضتلاو كاءاو اشنوتف بنج تنأو برمشتو ا لك أ اننأ تدراناوةراهط ىفمالا متالف | ا

0 



 ٌْ قاعتهتلاناف قلاب شقاق فنانا موي ولف وحو ةرخئالا مون ةوهازكتصانثالام وناضبأ ءازملا
 داو الث اسدلا ىف ةاضقلتافيلاقامب ةرخ الافو هدابسعل هعرشامبَو ا انابندلا ىف ىضقدق

 ةيونىيسملا هبلا عوجرلا كقزرو ٍكتريسي نيعهقا تف اذا هيكل صو !ىذلاور اناا ىنانثاو ةنطسا ف

 | تدئاان زع تنكن او كالو ىلع تيئااملا اوتاك نانو زئالر لنا نما يلع تنأ ةلاحىأرطتاف
 ةلالا ىفهفا ىو ب لما ف عرش او كلدأ عم كلذ ىلعتدثاو قاطتالف ةدوزاذ تنكناو كلذ ىلع
 مفي بابلا كلذ عرقاف ىلاسعت هيلا ةبرق بام لاح لك ىف هلل ن اف تناك ام تااكرد!نماهيلع تنأ ىقلا
 ام نياذا كيان قنا فاميم تيك اكلة لاوح الاون ديتاي لا

 اري كنمتأراماهناف كلال يلع تناكاسهتقزاف ناف هللا دنع ةلاملا كتل دمع كود

 ايش 30 تزراداف كتم هنأراعالا كا دهشتالامءاف دح أ لك هلت هيب

 اهملعتنأ لاح لكك ا ذي ىنعاو عورمشملا ريدا ن ةاهمقام ليث نم كل هنرك ذام كيو فيالو هند تدهش

 ةيرق ابي ىونت تنآوال دكر رت لاداو تاغ انخنا نع كعو جر ناك اسمن اكلي و ناف تاسابملا نم
 كلذاو حابمهناهيكناعاثمح نمالناىلا هب لا اذاحابملا جهال
 امنامعالا ل_عرجؤوتف هم هي دعما مااهقونااهستا اذا ةمسصعملا حدبالو هبيفرح وده هندتا

 ناميالاوهو اص ل_ءاهطااضي نري غنماديأ نموا ةمسدعم صاخت ال كاذإو ةيسصعم اهنا
 اةسرخاو اهل اصالعاوطلخ مهبونذي اوفرتسعا نورخ او مهضدللا لاق نيذلا مهو ةسضعمامن وكي

 ةينبا وهنلا نم ىسعو يس دناءىبسلا رخالا لمعلابنامعالا انه ملاصا ا لمعلاف ةطلاسخلا ىنعماذهف
 هناي هعوجر انه ىرعقلعت اهم طاخ ىذلا ناميالاب ةمدصعملا كلن مهل ر غش ةجراب مهيلع عجرتف

 اندواوهوتبل مهيلع بانت مرح .اعضوم ىف لاداك ةبون مهلركسص ذام هلاف هيلا يدوتجسلل ةحاراب هلا

 ايبلحم لي ثالث اهب كمصو ا ىذلا او مهلع ء ىلاعت هللا ولهبسف لب مهو ا ذهيفام رخا يك ءاح

 مالح رنا كاكا ]ناهر ريغوأ ةفيذح نع ابي دح ”يذمرتلاحب رخاربخلالا اي دس ناطلساُذ غامتالو

 ْ لدي ال لوقو لسو هيلع هلا ىلصهقلا لور تعمم لاف ثيدملا ارمالا غلب ذهن ا هيء دلل يقف هيلع

 عع نأ ردح الابعثو انيع تفتلنم ارتوناسثا كثب اذاو ماغلا تاََدااو معو أ لاه تانق ةئملا

 : دنع كلذ ث د نأب هتناما يف هنود نأر ذح اف هادا ٌكعدو !ةئاما ثي دس نال ذ نا لعاف هيا

 | يتيصوامأ آوةنامالابن ءااجلانا تيثدقو نيملاطلا نم ن وكيف اهلها:ريغ يلا ةنامالا ىذا نم نركتدسأ

 انايصولا ن موكل ذي ةمذ ميني ءاشم هّمذ يف هللا لاه هس َكِلْدِناق رشي انثي دج نطل اذ غلس الن أ كل

 | نست حسا اع ازغا وزنها يحز نيب لحب الف باسنالا ف نعطل !نمرذحلا

 حاتتفا دعو برجا دمنءوناذ ”الاد_:عءاعدلا لثمءاعدلا فتاقوالا ةاعارم كملعو عراشلا

 ةريثك لوبقلا بايبسإو هللا نموششلا ازدلا مقرا منال وهات! ءاعدلا ن «بولاطملاناف اللا
 ا هلأ قو دج رد نمابمهتلا ارك ذتىتلا ةماكللا سنو لا“ او ناكملاو نامزلا ىف رمهدتو

 أ لاما منمساإلا ةعب درالا هذه ىوتا قءاعدلا ببجاع اعدل اة هيرالاو ذه نمدجاو نرتقا اذا هناف

 ثيح نم نيئرِملرجا كوي هننإ ناف قيسفل ل مها هيجوتن !قايداوج وهنا قجةاغار ٍعكيلعو

 كلت : احج ناو هللا نون لع نم سرت ةاطسرو تطول

 ميعلار ا قتسلاَق كافاوتناع 0 انيعي وم د كوبر لا وانتا ةيراج

 فاغاز ميش اد ةجع هع ساكن دير كالا كلذكو ب تناكتلل كلذكمو اما ةقئابلع هنعاق'

 نةريطلا نهتراقا قع قدم ءالوه نوع نق هدم سمو

 مادا سفنب هئما ركب لوح هاو وكمف مها هيف ىلع هللا هيلعوا ام هللا نع ىذا دةفم.ناعا
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 ل وقي تاكو لاق ىنالا ةؤقالو ل اوالوان ؟الا هلال هنا لاك هقئمالا قال ل وح الو هقاالا هلال لاك ْ
 عم ند للسو هيله هلق ا ىلص ىبنل سه أنا ذالاسهالا ىفلقاعلا قكيورانلا همهطت ل هض سه ىفاهلاك نم

 هيدرك اذو هسفن كلذأ للعم هنافهرجا هلوالا هيف هيغراخ ناد اوهفهلوةلثم لوب نآندويندوملا

 رجالا نائاركذ اهرثكاو تاياورلا لك ىلع نذل وريثكر يخ هيف هلامجالا سه اخ تاذالا ةروصك

 ناسنالانا درو دواريشك 78 ذهللا اوركذ ذا لاقو تاركا الا وارمثك هللاني كانا ا ورك ذإ ا ةرثكب رثك ْ
 (| ةكتالملا نمهةلخ ىلصنُدا اذان نذأف ماقد ما سلو تقؤلا لش دفةالف طرأ, ن اكان ١
 | اذهل ثم انيصوامناو قشي فيك ه ئاعد ىلع نونمْؤي كئلو ا لثمهتءانجب تناكن مول اسللا لاشماك ٍْ
 كلذ كاف لحو وع هللا دنعقاسلا ريجلتا هقدلام لعق نع للفغب ال ن ه ىلقاعلاج هلثم نع ساسنلا هلفغل |

 مع كفنالا ذا ل_عجام كرعن غب كتمت نم ءمظعأ كل #فنب كمر لع هللا نأف كلفن ئانجلر نه

 هذخأ ءاثناو هنعافعءاشناهتا ىلاءىعأ ه.لتقي لا ذاريغلا لئاه ىف لاك ريغ لا ذا نمرزولا ىف
 نفنحترلا مهجرينوجاارلا سو هشيلع هللا ىلص ”ىبنلا لاهو ةنحلا هيلع تمّر- هسف:لتاتلا ىف لاهو

 دحلا نع ةحراخ ةصاخ ةجرهلنا هجرف اهاودندوا مان لوك<واهاد الع لانك كاس «سقنمحر

 ناديا! نإ مخ هتوود ىليءهللااسهةلخ ةرودم -وو سفن ىو هءلاراح برقا محر هئافرادقملاو

 اعداذا ىادلا ىعأ كلذاو اهنمدعي أو هذه سفن ىوسراج ىأو ةروصل ةاعا صوراوذلا برقةاعا سه

 هيلا هريغراشتفا ه سفن ف لص هريسغا ادا نارخالا رسلاواسوةلس5 اعارممالوا سف ا د_نأ

 هيلعهلنا لص لنا لوسرهرهأف مظعءادوهو اذا هسةئب بعووهز لح دياميرفهراقتفان ءلهذبو

 بلا ةفصرافالا ةفص هنع لب زتف هفن قد ىفراقتفالا ةفصدل لدتف ءاعدلاب هسفتلأ د نأ لسو

 ءاعدلا ف هسفن اد نآدمعال ئش اذهلفةراهطوراةتقا ىلءرمخان وعددا ذرثاىفوربغلا ىلعةذملاو
 لاما اذه لثموتيدوبدل اور ارطضال ا فصاح ا هنالةياجالا ىلا برقأ هناف هريغاو عدي

 دقي نأ ىادلا سا اده عمو ن مولا ىلعامهتماشح لسرلا دعب ربك !الو نيدلاولا نم همظعأدحأال

 انموم سا لخدنلو ”ىدااولو ىلرفغا بر مالسلا هسلعح ف لاق هيدلاو ىلع ه«سفنءاعذإلاق

 أ دعتنا ركف ىدنح اودن اعدفمال_بلاوةالدلا هيلع يعاربا ليلك نا لاكو تانموملاو ُنيَْمْوَمالو 3

 مون ثمّومللو ئدلاولو لرفغاا نر قاعد لشتوانبر قير دنموةالدإا مقدم ىاعجا بر مانصالا

 هضاملناذالاّكةدصواامغاو هدندأ مهيدهفدقاى دهن يذلا كاتو لاف شفت دف تاتا موتي

 1 مهقاس عادي لوقيموبلا كلذ فاتانعا ساننلا لوط ؟نيئذؤملاناف ةمايقلامونةلزنملان مهنا دنع ||

 ْ ناكناف لوطلا نمناكّنا اذهمهناذآ ىلع« ءا: اردبا نم معاليعا امو هيدقبا مجانا ام اوزطنيل سانل نود

 ا وهف ةزمهلارمدك,هاور نمو ةعاج نم انا | ىلفأ مهف ةعابجلا قدعلاو ىلؤفلاوهىذلا لوطلانم

 ىلع سي وهذ تاووالا ىلع طفاح « ندور ا ناف ناذالا ىلع مهل ىذل اريخنا نم هنوبرباملاريس مهلضفأ

 ا شانلا نب قا ضقافاسلاو تنكناو م دوز كلذ عاسغ هنأفد اللا تةولوخ دب مالءالا

 ا نيزذلاقلسرةنسلا ىلعو هتك هدابعل هعرش اموه هلقا ىلبدسو هللا ل. يسوع طيف ىوهلا غبلت الو

 ,ثحايث دلا موي ملبعأ هللاو هب عيباسلاموناون امي ديد سبا دعمها هللا لمس نعث وا ذب

 || مكسفنا اوبساح لسو هيلعهتلا لص هقنا لوسر لو كرتل انا سلتلا ناف هيف موسوفنا ريساحيإ
 1 ةئامسو نينامثو تسةنسءيلساب اهظعا دهشما ذه هللا قدهش ا دقاوا وسان نأ لبق

 | اسفل ارهظ ىلاعتلاق نوما هاك نم«سفاملءازلسإ مولى نيدلا مووهاضبأ ايالاموبو

 أ "نوع مهلعا اولعىذلا ضب مهةيذبلا س اتلاىدبا تن كاع ءازحودو رجل اوربا ف

 ٍ ركحزمانءلاء از نال ةرخ“ الاءازرج نوم بن املا دبعلا قح يف نس او هو ءازبللا نيعاذ- مو /

 ا موف هب ولايته ىلا نوعجرب مهلعل ابن دلا فلافدسهاو ملك ملا ةزخ الاول غم وبزهو :
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 أ لوتيناسالاف افا يبدا اديب للاذاعة نرتطتل كلذ هنن ةرصتلااهلعمّوَخ

 مهرخا ثم ىل_عسا.نلا "ب تك لهو مو هيلع هللا لسد لاهو كاهل دراوملا قدروا ىذااوه

 اا كصاج ولج راو ييدياومهتتسلا مهلع دبش مويلاعت هللا لاق مهتنسلا دئاصح ال اراشلا ىف

 لحرالوقتو هيف ساطبلا هياع غر - اسف قدريغىف عي اذكى ى ٌسطب دملا لو ةةفاسمم عي نوامعتا

 ال اؤسمهنءناكئار اوال كَداوْفل اؤرمدبلاو عيسلا تا كلذك( حراوإلا غس.ورمضيلاوناسالاو كلبك
 اولاق لاق ةرب ره ىنأ نع هس نعاس ىب أيا ليوس ن عن امة سنع رع ىلا نبا د نعلم حرش
 ثوراذ:المدس ,ىنفن ىذلاو لسو هيلع هلق ىلص هللا لوسر اع ةماسل !مويانير ىرتل هللا لشرب

 لبالاو لبخلا كل رذعاو كج زاو:لدّوساو كمر هصا/ألوةفدبعلا قاف كي ردعورف
 تيلهو هايبر هني تا لوخف ”قالم كنا تنظف !لوةءف برا. ىلل وشف عب رتو سارت لرذاو

 كدعادهاش ثعبنت , الاهل لاي لاق نذا انه اه لوشمف عاطت#س امري ديو تقددتو تهسو

 هماظعو هبل و مذعَن قطاف قطن اهذشقل ل اقيو هق ىلع مم دف ىلع عد ىذلا اذنمهسفنفركشتو

 تراثلاثي دا ىفدرودقو +لءهفا اهضمس ىذا اكل ذو زفانملا كلذو ه-سفن نهر ذعبل كلذو هلمعيإ

 ريس اف لبق دقو هطوس ةيذعوم دفن لهأ لعفامع لجرلا م اك-:ىت موقئال ةعاسلا نا امن دل سحأ ىف
 دوش فرضا اهذعس هويرضا هلوقىف ةرشبلا ثب ددس ىف ليك ربا يفوق نابل ىذلا تدملانإ

 دول- ١ك لءهيشدهكتاموي اير اف ذختلاءدوورمضن اق ةئاق ضعبلاكإ نعام هتتاناو

 امندلا فانامعكلذاني ًردقاو هللا دنع ميلر ع اعراس ل فاعور نمي نادل 1

 9 زوعالامفامهت ةريصي نأ دسعلا دارا اذا حراوملا قطن ىنعا اهيفا:كسصوتلا لاوح الا نامز

 ةماسشاا موب كملع دمهش ىنأف هلعف كلعر حام لعف ىلع ىفربجت ال لعفتالا ذهاب ةسرانسا هل لوق”اعرمش
 ةحراملا لون لعفلا هنم عقو ذاق عمسال لع فوهو فورعملاب ىب هاو كيلعالثلا دهاش ىاعجا

 لاسر اف لاح لكىلعو ىكتفلا نت نمهملا ل_موام كلا ا ربا نا" موال ععس لف هتيبم دق براي
 هعس هن اركحذو كيلق ةف:] كنم نطصاو ككَتاْس هللا ناف بلقل !بعتىلاىَتْؤب حراوللا

 1١ را جا كو ترمصت اع 4“ اغشاذاف عروا ذايقتانمْوم ناك ذا

 هسفتنعرك ذاك ةغلاسلا دخلا هلل ن اذ كش قرا لع مت الف قدا ملط نم مظعأ لظ ىأو كنمدل هنا |
 نمراك اق تمهفثا مولعملا عب لعل نأ ىف كلذو مودتفنكه قلن ىلع هتح هللا فدهشا هجو لكد و

 نذأ اذان ذؤملا وقيام موتو ةالبص لكل نا الا كادعو (ةيسدو) نوكيام خيرمفتلا اذه

 م ءولو سابو بطر نم هنود ىدم ةمامسقلا موج هلدهش نذؤمللا ناف كتوص عفراف تنذا اذاو

 «لوالا ف فا اوءادنلا قام سال ١! ل_عيول لسو هلع هللا ىلد لاق هكرت ام ناذالا ىف هلام ناسالا

 نولعي ولو هيلاوت.تسالريعمهتلا قامزولعب ولو هلعاوم مال هيلعاومتشي نأالا امدح مث

 ءاوسنذوملا لوةءام لثم لهل ف ناذالا عمون دويل ناذ اويولوام دوال عيسدلاو هّمعلا فام ظ

 تنذادقاو عوشخوزوض< عماسلا اذهاهلاق اهنمنذؤملا غرناذا ةلكإ حص دنءكاذلاق ناو |

 اريخ تل . افريل نمرصبلا ةماسوا امتد أر ةىرص نعهللاف ثكناذالا ن . ةلكت رك ذ املكف امون

 انضتراامناوناذ م جلا باو تيار ىذلا اذهىلل متو ةلكلكلا اولهذلءالقتعل ا ساننلا ها رولا مظع
 نع ىذمرتلإ ثيدح نمفائني وراخأ ةلك لك غارف دن ءنْذؤملا لؤشيام لثف عماسلالوبتينأ يصوو

 .لعدقإ دق لؤسرنا سو هلعدق الص "ىبنلا ةي غاي ةداحب نب دهم نب ليعاص ان نمي عمكو نبا

 هنلاالاهلاال لاه اذاوريك لان أوان ةال هلا ال اكو هير هق 3_طريك | هتياو هتئاالا ل ال لاكن هىلت لسو ْ

 اناا لاا هلأ لاه اني رمال ءدحو هقاالاهلاال لاق اذاو وىدومان اوان أالاهلاالذتا لوقي هدحو ا
 اذاودلا ىلو كلا !ىلان الا هلاالهّلنا لاعت دها هلو كامل اهل هقناالاهلاال لات ذاو ىل كي رمشال ى دحصو

0 
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 |نذآتساف موق تى ىلا تتح اذاوّكِل طوحاو كي ىلو اوهف هي انج ىف دمعلا نعتوذعناث هادعنتال
 ترظنا ذا كيافوئاب فرعي الث مخ نم كمخاتهىرظنالو عحجرافالاو كل نذاناف تاّرمْت

 انوع اولخدنال اونمآن يذلاامأا قاعت هلا لاوزمصبلا لج ان منذالا لعجامناو تاحدالم

 اوعجرا مكل لبق ناو مكل نذؤب ىتح اهوا دئالفلافواوإسواو ف اتبست ىت> مكتومغ

 قْيع ىف سرا دخت نأ اداو , جراف الاول نذا نأف ثالث نا ذتتمالا ثيالملا ف تيثواوعجراف

 لاقي ىدكلا لهأ نم لكر كم ناكوئوبنلا كدلك لذي دوودقو هنمر 2 الملانافك اد

 ةكئالملا دهاشب دودو فا 6 وي ناكف هنا ا مالا ”دعتالا نيا

 او يي يد سس اديب رجالا, لاسم اناذا ا 'ءامةبعكلا تلقيت 2
 !ٍ هي اليسصو ا ىذلاو ناطيشل ريما نم سرحان ا تيثدقو ةكتالملا تعجراوج خاف ناك ات

 علا تعمس هللاال اهلا ال لوقت :ثآيرانلا ع ندم كَتبقر قدعت هللا ن نم كل سفن ىرتشن نأ ىلع طفاش نا

 دقلو ىو بخ كلف درو سانلا نم هنعاهلوةنن «ةقروارانلا لمان كتبقروتعت هللا نآق رم

 اذهقلاهرصع الط كلان فورعملا ىزرونلا بآن ين ومد نب ىلع نب دج ساء اونأ نري

 هصوامورك ذا اذهركذ دق ناكو ماعطةدئام لع ناكق لاملا فسضكلا عسب رلااأ يشل نارهالا

 ىكي م اعطل ىلا هدب دمام دذعف ني اصل (نمضنكلا لهأ نمرتص باننا لع مهم ناكودحال

 ذخأو ماعطلا نم عنمم او اهيف ا ىر ا اسهارا مسج هذه لاقف ست كن امام نوربخانللا ه2 لانتف

 دقو انقل نيعيسسلا هذه تالددق ىنال_عت كنا مهللا قت ىفتاقتف عسب رلاوبا يسم لاق اكملاىف

 تحرخ دق ىاىرأ هتادجلا ”ىوصلا لاف ىسفن ىف هلك !ذ_ه رانلا نم ”ىصاا ا

 عيرلاوبا لاق ةعاججا عم لك ا ادورمس م هدب -ىبصلا لعجوانهجورخ بسام ىردااموراسثلان ١

 تلعدقوريدن ان ىبصلا اذه ف شكى دنع مصو "ىلا اذه فكي ىو.كاريللا اذ- ده ىدنع عصف

 | قارفلا وهوزيبلا تاذح السما, كيلعو تناماممل ىتوز ف كر ه1 تدأرو ثيدس لا اذه ىلعانأ

 | نيلسملا : 00 سها لب بغردق هنا ناك ا ذاو باكل | ىف نيعملارمخلا ع نم سانا انيبحالصالا ناك

 ُ | تاذداسفاولاياو نيلسملان مني رجاهتملا نيب لصلا ى ان روستو ملكلاىلا رافكلا خجاذا

 ا قاما هقلاملا سو هءلع هللا ص "بلا لوك نننو لطول اؤهابع نيل اوبتما اج ااينإخ ئملا

 نيبلاو لولا ىنعيتفرلا مكتب عطقتدقل ىلا عت هللا لاق سأرلا نمر عشلا قالطبا قلك تان
 0 لاير يعن سيرحل ماين اوان «تايباللا ف

 لك سزارتاو دبا سوو سبام ايو تسايام سدت ما

 نمل غرفالو كن دب عصاام هناف ها ةعاط ىل_ءاممكيلع هللا منا نيتللانيممعتلا نيتاسهب نغتسساو
 | ك_دخ هللا نوكت نارذس> اف هنن كل. .اعدجلا تناكالاوهدو دع ماسشلاو هتعاطلالا ابندلا مومد

 ا أركذلا اذ_هناف ميظعلا هللا ناصحس  دموو هللا ناك سور مةئامح اص لكد نع مول لكف لقنلو

 |هبلق بعتاهحراوج لسرا نم هناف كحراوج ظفض كلع (ةء.سسصوإ) ابد كملعق.-.ال

 | مبا قلعت ة بح ةرؤصولا رظنامعبرفدحر نيف ىلع ةحارفلازبالن اسزالا نا كادو

 |. عقال دانابلا وصولا لعرطانا انتر دولاب يمتع 0 ا
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 موتلادنعحدتيالئلر اطث ىف هيت ذتىذلا مالا اذ_هناال اوال نئارق نم لعت تنكن ان مالكا |
 نومّدَدَد مهو مه دنع جيبقب سيل هنإؤ لد هع حيا مهلركذترلا ذا هتاف هحاكمننوبلطينيذلا

 ا هللا ل وسر ثيدح فدناسالا مالكا اذه لممو سانلالاود>ا ةفر «م ىلع فوةوما دعو هيلع

 ا كاباو نعؤمراشت لاو هتلاىف يعن لاعتنيعم نب ىعأ لوقي لمح نبدأ ناك سو هيلَعهلا ىلصا

 الص مارحالو رنا ا ملمترا دية دئام لءسولاءاوكاناو ةضذفااو بهذإ !ىناوا ىقبرمشلاو لكالاو

 ١ تاظقرتساو كر هابورت ا راذاودأ رمل لال-وهوالجر تنكتا بهذا اور راس اا بنمحاو |

 هنا كنك ذل بت 3ع لوقو تباراس خو ههنا ذوعأ لقو تاّرم ثالث راس نع لفتاف

 هناشهرت ىرت اذه لثم ء ىلع ظئاشل# مذ الا_ماق ت تا رام د الورخالا بنحلا ىلا كاب ور لاح ىف

 اذاق رئاط لرب ةشاعمابؤرلا نادرو دقو هوز امجد وث 3 اوذاعتسا ناو سانا نمارثكن اقر

 رهظامار تيس مكاو يسمو ل اور اهلاق

 اذهب ى ومالا ثيذط ا ناف هحب ءر و هنولرهظام هدم لهعتساو ةازعاتنكي ناو هنول وخوهحر

 ةاض مو مهل ةرهطم هناف كدب لأ كاوا مار تتاوب و رازت ند ةالد لكلا اوساان كءلعودرو

 باتكدف هيوةزنا هرذذلا وسريغب ةالصنيعمس ل_ذةتذلاوسةال-دنادرو دقو ترلل
 اوفلتخا سانلا ناف مثالا فاهحاص سمغتا مناف صومغلا نيملاو ءاباو لامعالا لئاضف ىف بمغرتلا

 ىلا نيفلا ىضواس يف ةرافك الانا لاق نم وهنمو نامجالابةراغكلا يف اهقلبا نممهنخ اهترافك يف

 نوعي ليوا بوجو ىف هم فو رظت نمل قمقد ب. هقفا ده ىفو كملع بجوريغال ا قاسم عطقت
 زواجو لهابطا ف لوا نال تس ة#عب رذإادسالا سانا هني انأ ينعنمامو نوكم ةفص”ىأبو
 هبلااناموا يذلا هبجولا اذيها ولفغاءاهقفاا نافرعُببالوهو مثالا يف عقد ردن ئدلار ديلا

 لهوأ يدقوأ ثدحم هنأ, هيف ضولناودو ثيدلا صر فك هنافنآرقلا يفءارملاوءلاداو هوركذ امو
 اده لم يف مالكلاف هللا مالك بعوه اموأ هللا مالكن يع هب ظفاَتمل اولاملاو فس اصلا ف بوتكملا اذه
 ىلا تهل وقف لا دلا نأ رِقلا فلا دي! اوءارملاوها بهو هل ٠تانآ ىف ضو ئاوه هي ضوالاو

 سلوا دج هايعسفهريغشتب دج ف اوضو< ىتجمهنع ضرعاف انئاآفنوذو نيذإاتأراذاو

 انازنناناو 2 مهاب ءأن امل اكو ثددلط ا نبعربالا و هَل اربخت آر ةلاونإ ةرقلا ثانادا ارآ اذاالا

 تود نأ كانو ناط_ثاان ههنا تءايتما اه واتا بكا (ةمصصو) ِثن ثنايطاركرلاًوركذإلا

 سبل ساطولا ةالاولاربغ ىفواضي نايم نمةالصإل ىف ساطعلاو نإطِسُلا توص كل ذناف هيف

 رعاشلا لاق ىمملاب برضلاوهو قرطااو كلاب او نط ثلا نم

 ٍلودانهةبروكذللإ سيلف تان الاودي الاريمذب اهبقلاقا نآرقااربغتانآداراواف نآرقلاالا

 منا هلنامريطلا تارحازالو 3 يهل اببراوذلا ير ديامْءرمعل ى دهلا

 اممداف تافغنافب_كسملاق قاديلاو ل اناو: رمش ةريطلاو لالا بكل بلعو ةريطلاو قام ءلاكلدكو

 اهناعالو لولب ايذأ اهرب دم_بالو كثالذعالو كقادس -للقلا ل .ةتتنأ كل اءاواب م رابتككدُك

 طمنوني ةناي ديل غاق ل كحص أ: نأ درا اذاو ةؤيبلا باول[ ن مكل3ناف |

 اههتقاطقوفاموقاككتالؤ م آلغو هب راج نم كدبع يكلم اذا نإ بجال ايكدعو هدع ل دغلا ىفهنجأ

 انئاوجا هه داوي : لكلا ميار م تصكلم قانا كلر او | نمام اف امهنعاف امهتفاكث او 1
 مولهللاثأ مئيعاف ةناينج ىلع مهد ٍقبق قاعاذاو همامقلا مون منع لو يس كنا لعاو مذ هلل عارف

 ( تحرخ نإ كلذ لعهد ودع ىلعو هتاينج ىلع هبس اخو هيدي ني هدمسو دمعلا فقوب ةئاسشلا

 أ دزتالو اظؤق ديس نمد هلل صاقاةياينخلا نمرثك اب وعلا نا كح ناوناكس أر باسأر ا

 | هللا دق هقادو د- نمّدح ةماها يفالا دزتالو ةرمنعىلاف ثرثكن افطاوسا هن : ىلعتيوقعلا يف

 ممل اس سبل و ككمملاب#ا*0و# + ]لللللاا



 عيرا غرو و َر عدرا الا وزلادعب يطل لق تانكر يبات ارشالاةالص دب
 ١ ىتعكرا_يفلإلانمالرتو ةعكر ةرسشع ثالث مبرغما دعب تاهعكر تسر صعلاةالص لبق تاعكر

 ىو ءادتقالاو هن_سلاعابتاديربن 1هنم دب الا ده لمللا ةالص يه ةعكرةرمثع ىد>ا قدو رع فأا

 ' للقتيظفءاش نذ عوضوم رش ةالصلا ناف كاذو تن ذه ىلع تدزناغ برغملا لبق ن تعكر ةياور

 ةيصولاامأولاوحالا ف رشا هنمراثكتسالاو هللا عمثي دللاو هير ىجاملا هناف رثكتسلفءاش نمو

 (ةيضو) باَكلا اذه نم يللا كلذكوم وصلا بايوداك را باء مةةئدقف مودا او ةقدصلا»
 | تاهشلاو مارا بانج ا ن عمق لعمر وب 5 الاف عروتاكقطنلاف عر ولان كءلعو

 كردصق كلبأيل غال لامعا دس ومطعم !ىلس ةقا لوتسو نعاس كر دصى ئلاساف ةهمثلا امأ

 رو دقو هتكرت ئّد ىسغنىف ىلكاحام لك عرولا ند ىلع لمساتي ًارام هللا لهأ نمءامدعلا*رضْعب لاك
 دجتو لملاو يف ى«نوتفملا لاتفا ناوك لق تن سااضد ادروو كس ربالام ىلا كي ريام عدربجللا

 ىدهوهو ملاصاا ىدسهلاب ْكدلعو همّرعال وك.ىلواوهذد ,فتجاف كل ذ ىف ةفقو كفن ىف تنأ

 نيذلا ك_ئاواهلوقىف مهعابتانإسو «لء هللا ىلص هللا لوسر سه أ ىذلا مهران |عابتاوهوءامنالا

 هيلع هللا ىلص ىلا نافاسهاك نر وماىفداصتقالا هكدا يتبدل اكل ذكو هدتقا مهي دوق هنا ىده
 ةومنلان ءازح نب رمجعو ةس نم ءزجداستقالاو للا ملا تمسأاو حاصلا ىدهلا نا هنعتيثدقلسو

 ةعراملاو اهلل _تلابل سو هماعهلتا ىلصهلنا لوسرْل ىض أَلا نطاوملا ىفالا ةلتلا نم ظذتو
 لكو لب تكردا اذاركسلاو تملا زي هدو فءضاا م اركصاوا هتاقممل امالةالسصلا لثماهلا

 كتافام هنافان دااروماىفةدّوتلاو فنوستلا لعجا وهيفددْؤَتاا نمىلواهملا ةعراسملاق ةرخ الإ لع

 لوسو نعتيثدقو هشءمدنتكنافةرخ .الاروما نمكتافامو هتوغب ح رفت لب هيلعم دئتام اء دل نم

 هللا ل وسرت ألم رك ددقوةرخ ” الا ل عىفال اء ىث وجم دم تيرع ىلد هللا

 امهامو لام هلوسرو هلل امي نيل صحن كف نا سلا دبع جنا ذلللاق ملسو هلع هللا ىلص

 ناو سفئلا ضارغاواسدلا روما ىتانالاو كيلع بج نعمل طادارأآ الاوٍلخا لاك هنا لوسرأب

 ةاعرلاريخ نك وهلال سس ىف دهاسجلاكَنيكسملاو ةهلمرالا ىل_ع ياسا! ناف ملء دكفتءلثاع كل تاك ||

 قتاله مويق لعق ام هّتيسعر نع لو دم عار لكو عار ناطل ل اف ق الطالا ىلع همق هللا اعرتسا ام لكي ف
 لام ىلع عاردبعلاو ءدلوواهجورثتس ىلع ةيعءار ةآر او هس . لهأ ىلع عار لجرلاو قة لوا مهيفرهنلا

 للا نم نم انة نعركذ وأ هنرك ذا ذا لسو هلع هلنأ ىلص هللا لوسر ىلعةالدا١ن ءلفغت الود دم_س

 ا با هنأ

ةارسشع سو هياغدللا ىلصدَر م لسو ةئلع هللا ىلص ىبنلا
 ا هلم هوا ىلم وبلا ىلعةالصلا رت ن ,

 دوعت ن اهلل اهنا ةمصودازاغ ةدحاوود ىلصاذا اريع هيلع هللا الصاث مرح ثدح هسءنن ىلع لج 1

 ا هب قتالو هاو كاذدع هضتا منا دهعالواد_ةءهللا عمد ةعئالو ىلاعت هلل دع تسرخئذ 07

 | كلهرطخا ىذاارخالا ريما ليعفا و.لءفاق ناطمثلارطاخ نمل ذناف هبامرخو هامل هتك رولو

 / هقاثيم دع نم هللا دهءنوضةأسإ نيذلا فاصوب تصون نأ هضرغن اذ لوالاب مت ىتح ناطسسثلا

 نمو هّلاولصو هجر ل مو نع هللا نييوانن_ بسنلا عقوأ جيون جلا نم ةنصئاناف محرل هل كيلعو
 حاكن و ناكرذاف هتخالفريشتملا كسا د_ةن ما ىفت رمدتسا اذاو هللا هعطق مجر

 ْ قلعت ةيغ رساركصأ الاكل ذ ناف هعيسول ههركيابم منع تحسس نيف هفرعت امرك ذ نأ تنس نأف
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 أر كح ذنمهملاا بو دنمهأ نمنازمملا ل_ دياهالغتس نأكل ب لعو لوقنماحابمالعف |
 اذهو الصأ ارنغل نيتالصا انيب لعفب ملهن اب نيملع ف باك كل 3 ناذ ىرخال ا ةالصلا ىلم ب م ركذريغوأ
 ْنَد بلاغل او هلالو هلعالف حاملا ف فرصتي نم مورا سانملا لاو-ا دا ناف عوقول اب رع

 لا ىذلا نامزلا ع را اذهل و ركملاففريصلا وال ١

 5 اننا نان ايلا اند ا نيل ودكملاد الداان كملعو (ةيصو) كاذانذخأا

 هنلا لوسر ةنسّكا ذ نافاسملا نان الا ىلاالاىداش اموابمه دي و كلا الا اةماعالالات ذا ام |
 سانلافلتحا اذهاو همسفقرذالنأو نيدلا ةماقنا ىلءعاستجالا كلددا رااوملاسو هيلع هللا ىلص |

 هلم هللا, ىلص هللا لوسر ةنكرتن موال مأهب ز لعةعاسجلا ىلعردق اذ اةءوتكملا ذغل ا ةالص ىف,
 ىناقلال_ذلاالا قحلادعناذامو ةادهملاوهامالا نسام ل_سو هلع هللا ىلص هنال كشالب لضملمو |

 ضرالا نم ةعاجلا تماقام ثرخ دسم اهلك ض رالاو تاعاجلا دي وكما ىلع ظفا نوفرصت

 ةداهالا تنك ناو اهلن ذوي نأ هت دعدم ىف عاج ىف ىلصنمل تيا ذواو دعس ىفالا تماخام |

 ىناشلاناذ ” الاف قرف صاخللا ناذ "الا اذه دنع ةال هل | ىلا ىلصملا ماسقل ةماقا ت تيعامتاو اناذ 1

 تقولا لوخ ديلا لوقالا ىلعن ا ذالا مس | اوقياو مالعال ا ءانعمن اذ الاو ةماقالا.نيناذالا نيب ظ

 ىلا مامقلا:مالعالا ةماكالاوه ىذلا ىفاشا !ناذ" الاو تقولالوخ دب مالعالا لولا ناد الآف ا 1

 | نيباوالا ةالص ىلع ةظفان اءكءلعو (ةمصو) ةالصااتماقدق لودي ناذ الا ىلءدازف 5 ْ

| 

 رصعلاورهظلا نيبامو لاوزلا ىلا ى منا |نيبام ىهو ةماعلا قاهنعلوفغملا تاقوالا ىف ةالدلا ىهو

 ةريخالا« اثعلا5 الد دعنلمالا لوا ند ماسي نأودو دما ىلءوةريخالا اثعلاو برغم نيبامو

 أ رمملا ىعكر عكراذر عن يذلا علطا ذاف رجفلا علطي نأ ىلا ةالصل ىلا موي مث ماش, مةالصلا ىلا موشي

 الز واجر سلا درعا مجدل اةالص ىلا مق مثموفربغ نمن الا كم ىلع عبطضا م

 نيدللا مث دوما ند نترك اردو ملسو ه.لعهنل | ىل_ص هللا ل اوسررتو ناك !ذهناف
 لوألا عزو ةعكربر و نأ ىلا ةرخأتملا لوطنه صنت اذك-ه لوطا !ىفام_مهلقأ امه دعب

 أ نم ىصنلا ىلع نتعكر لكن م ةئاشلا ةعكرلاو امسهابق نيتال نم ةبئاشل ار دق ىلع :نيتعكر لكم
 رتو نم ةسعكرزخا ىفالا ساتال نأ ت5 ناةد_->او ةعكرب رتونن أ ىل كل ذاممتمىلوالا ةعكرلا

 ةدرغ«ةعكر رشا ألا ل قالو نيكو ل تسل تاو رشع ىدتخالا ىهو كن الص
 درودقو برغم ةالصب ٌكرتو همشةنأ بنتح او كل حابه كل ذلك تعدسأو تعبسو تدخن تان ناو

 فالدللا عقاومسنتجافارعتبلا ىهستو ةدحاولا ةمكحسحا ىف كل ذكوريسخ كلذ نع ىبهنل اف
 تحل واه رخاآالا سل الف ثالثرتوانا هنا تنث هلا عم عاجلا ل ىلا برهاو تعطي سالم

 نيتفمذخ نيتعكر عحبصم رافت أضوو لدللا,ة الهلا ىلا تقاذاو برغملا نيبواسش هيسشلا ن نمر

 لع ”امكيدس مونااو مك.دنرع مسما ديلا كامابق دنعو ل تعسو يلد: الصف عرش | امهدعب مث

 ١ مقمئاول كب تان الا بابل الا ىلوبالت انآ الراهتلاو لبالا فالح او ضرالاو تاوعسلا قاخ فنا

 ةالصلاٍناىف كلعتغصو ام ىلع للا مامق ىف رشا متنيفض ني ةعكرب كنالص مفتسءاوأضوتف
 ني- ندباروال) ةالصن ا تن عودت حا رابتعا راما ودهيف» رظناف هراك ذاو باتكحلا اذه نم

 علطن جس عيصن ادعبو سلا برغت ىتسرهصعلا دعي اوتسالا دنعةالصلا بتجاو لاصفلا ضمت

 ىلع ظفاحو ةجردزي ريشعو عبس ذقا الد ىلع ديزتا_مناف ةعامج ف5 الا لع ظفاحوهرمعشلا وأ ش

 ةيظفانل ا ةال_ص ةصسلاو قارمشالاو ”ىعلانن همسي لاهاي قارشالا دنعرا مل لوا ىف تاعكر عبرا
 تاعكرلا# اة ىمضا  ةالص م تم ًاهجست :ئك ولرغسلا ىف :لفانلا ف,درعو هورعنب هلئادبعلوقي | 1
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 | مصنلا معلا مدنا غلا  اورثك نبذة ةساخايلا دخلا هنن نع ءمهلاتتي ظ
 ألو هبيلعدقا ىص هللا لوسر لوةيكاذاو ءاوهالا عاستا سانلا ىلع بااهغل ا ناف هؤاماوالق ٌ

 | انوا قيدص كل لرتي مقحلا كاوق ناو فرقل اسيد الاف كلذ كحصو قيدصن همرمعل ق1! رتام' |[

 د 0 ترتلا
 ظ 8 انتي دصدوجولا ىف ىلاكرتي ل 8 اقيقعتلاو مصنلا تمزتلاالل

 لاا ”معب ىذلا ماعلا ملعلا هنال ةعب رمشلا لع ىلاالوا جانحي هنافريثك لع ىلا حصان ااحاتو |
 | هذه تلإ سانا < اع حصانا قبو ناكل او نامزلاو لالا الا متامو هناكمو هنامز لعو سانلا

 | ججرلا قراتفاجتسدس 0 لاسملا دقي نامزلا لصإ امنوكفروئمالا 1

 | كيم اى هلاع ىلع أ دةنامزلا نا ملعب نأ كل ذل امم هنامج ار دق ىلع كلذو ه دنع جرتب ام بس < لعفمف ا

 | تسلا لعب ر تئاسضالوا لا ل دعت هامولعخن ءنامزلا ةاضو صخُم قد فنا. ام امه ْ

 | نغ هفالذ لعفي هتصصن هدف عأ ىلعهلداذا هناو جاسعإلاو ةفلاخملا صد لاح نمفرعاذاكلذكو ||
 | اذهوأ كلذ لعين نيروصحت هبف مالا نارلعا ذا كلذ فالذم هملعريشي لب هصعنبال هنا ةيصنلا أ

 والاو ىجِتبام لعفبف هفلاضف ىئيش.الام لعشب هلعرم ثدذحاجللاو ةفلاخلا هْنَأ و ةابصملا همف ىذلا :

 | مهتمه ديرت ىذل اريل كلذ مهلعف نا مهلانرهظا صاخخ ا عماذهلثم ىل ىرجدقلو هر ئدتعا
 ْ .اولعشب ملف مهل ميظعل اريل هلعف ىف مهلو كل ذ اولعفي ال نأ م مياعان شاق اناكن نوديربمهوانت اك: ْ

 | ياهو دس لك[ ميرال فح ةصصت «ذهذانل اكن ءواعغلا .واعغي تأ هنع مهي مالو |

 |”عانلا ناقد كادلفاهللا_هموب رط نعةدراشلاةحودلبا سوةنلا كل ذب سوس هناف ةسامسلا لع

 | هبت نكن 0 ناو ةدؤتو حا زعلا دّعاو ةنسحةيورو عيمص ركقو لقعوري: لع ىلا جاتك هش انيدىف ١

 | نممظعأ الو ىئجأالو قدا الخ الا مراكم امو دب هءاصالا نمهبلا عرمد اءاطماتا ناك لادا اءزه ٍ؛

 ايف هرثكا نكلو هلع لوعي امو هيلع لوعبالام هنفانركذ اصتلا باك مانع مسو» رح همشانلو ةحصخاا ١

 أني نامّرلا ىفكلاح ةاعارج كملعو (ةيسصو) نولعنال نكسلو هيلع سانلا لوعن امم هملع لوعنال ا
 رصعلاورهظا نيب ىذلا نامزلاو رود مالا ناف نيتالصنبب نوكأ ادياولختال تأ ونيتالصاا ا

 ْ لل ايو ملا ءاشعلا نيبو ءاثعل 0 رم اولا هكر الصيب نامز 1

 | هناف حصل ةالصالاىرخاه 10 او رع م ورا احورودلار 0 ا

 | هناالا فالذي مصلاو هقعلا كلذكو فالخالب مجدل اةالص تقو حورذ رولا ةالصتقو لخ ديالو
 1 | تقو حر ىت- ةالصتقو لخ ديالف يسال ذ نم ديال عملا تقو جورخدعنالار يطل ا تقو ىل_خ دءال ا ٠

 0 0 انا لا عامان لو ةسراخل ارثا ىلعا دبا “هل ادلاف اهليق ىبلا| ْ

 | عل طلبقأل ثم عملا نم ىلوالا ةعكرلا ىلدي دقن انالا نا كل ذورهرظلاتقو لت دف سعشلا |
 ل ا مشل ا علطتق م .هلالردا هناهفعراشلالوقيو سلا |

 ا-اذهزسف جم دااةالصتقو حجرخامن اهلّدْؤموهو اهتقو كلذ وزان لاوزلا ةىلااهلاطاواف |

 ا ةءالعلا نم, قالخ اه ةالصلا هذه تاقو انافال_هلا ع ىفا ذك هورولظلا تقولخد. 1
 دع ةامهند وُعلالو ةال_صرثا ىلع ةالص نوكتن أ اذه ىلءزودجناف ال خايف نا ىلئاودنت هانركذ أ

 ّ رتواوغالا نامزانلقامناو هكرّوواوغللا نامزوهينامزلا كلذ هفةال الان امز زي الل كل انمي نأ ل هج آ

 د اد عثر دللا اذه.ف ل ديو نيلع ىف ب احح اام,مءوهلال المرا ل ا ا

 مالكلا ءوغالاو ةضيرفلا دعي رفلاوةلفانلادعب شي رفلاو هي رفلا دعب فانا 'وةفاسنلا ١
 | لج لاف لسو هللا مهلا وسر لوة35حاسملا وهو نازملا فها لو دال ىذلا ظقام اوه !
 0 - يل انام لعفنب 0 القرا عيني مث ةالصلا ىلسي



 ناتاشا ىلإ ىلا ىذا كا ثاكم دعت دق تااطااق تام دقو لود اوه موا_اغملا نافةيدلا لوقو

 هجر ىوذأ هنانسح اهغلب اذا ىك اذا كلذ لعل مالا ىل وأن ا. الاكدردلا لعفم هلل نم قءاعفار
 ملسو هلع هللا ىلص هللا لور ةحصخملا امأو هد نمئشب ل دعلا مكس هللا دنع هنل اظيالواهنغ تكي أ
 بحال ا هش َ تالق تحاضنافالاو هذالخرّر دق (عآ حافلا ماعلا هنامز ئذ

 2 نو اعوفك نوكس ف دهان هلهف لصاوب ىح كل ذ ىلع لبو هم هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 هيلع ب>اولاف ةالعلا فهوومس له ملسو هيلعدتتا ىلع هنا لوسرل عننا ن ءاذهف هنع عجرم نابسن

 ملسو هي هيلعهللا ىلد هللا لوسرل ةدصنهذ هذ كال ذىف هلل .ةذنمانثا ن .م اسر اثياصينأ ةيعابرلا ف

 ل>ويعوتا أ ا ذهاو 'ذهلاشداو كلذ ىف ىوردقام ناكو وه سا يده - دوت الدمتأو عجرف

 اق هودصتب نأ مما نيعتمهرواشا ذاق همق هءلاحوت لاق هباصصا ةرواشعملسو هماع هللا ىلص همن

 ىلعر دب موو لوزن كل ذ ىف هنو صنف ةءحي تم هنا كلا ذ يف مدرافت همضتب امو مهلعر دق ىلع هءف مهروأش

 بالطذلا نب رعوصسو لعفف لسو «_ءلعهللا ىلص هزيسىفءاملا نو تسر نأدو رهأو هو دصنذ ءامريغع |
 هلق لف لسو هلع هلا فص هللا لوسردعب امأو كن ذبراشا ني-ر دب ىراسا لق ىف هنغ هللا ىذر
 هللا ىلص هللا لوسر هدصن فاشن دقا ذهذ ةصصنا | ترقب ةدلجالا مال مالا ا هذه تناكنا نكبلو ةدصت
 ةيطصملا هيف ىذإا ىارلا نيبو لسسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نيب عجب دق صال اري ملا نا لبو هلع

 ةمصنل اامثو بوثلاف ند.بلاو م20 طءالتاوهىذلا جصاشلا عم ماك ١

 نهندااق ىواشؤلا لهو ماكاو هدا .عملا_مءنومتاستلا ان مرودالا ةالو موف نيالا هال ١

 1 كا ءانعلا نم نكي ل ناو ناكاملاع مكسصا_ل ا ناكنافاشبأ نيلسملا م1 نول _تديءابلعلا |

 هلركديو هذ او ءاراعت ليو متي نأ فا قع نيعتينا مق مكللا نعلين .لانتيلع تكا

 نناجلا ةمئال ةمصعلا صرفت :ملا باو نيلسملا منال ةمصناا ىغهذهف هللا دنع هبلضت هنهاثفا ام ىلعءإ ل د

 نما همت اودصن, نأ ئيدلابءايلعلا نءنيدلا لأ ىلعنمعت مم اوها نوعبتتو نامت دق مهما لعو

 مصنااوهاذه لثخ هلعءنيدلاوهام نير مت نوُهاَو ةسانلا فمهءاوها عاسنا نءم_هودريو

 | هضمهااع م,ءاعربشي نأ ىعو ةمولعت مهدماعل ةحدلا امأو كلذ عفن سانلا ىلعدوعف نيلسملا ةعال

 ائدلاوانيدلا فامأ كاذ نم موقيررض نمّدبال وناكن اف معاندال ومهند ىف مه رضنال ىتلا ةحلملا

 رضا ناو مهيد سف مهل بباسم ولع نوري شيف نيدلادرض ىلعابن دلاررعش ةجستلا فاودجرف
 نأ مهياعنبعت هوفرعو هوجولا نمهجو اعمج ان دإاو ندا افررمضلا عمد ىلعاور دق امهمو مها دي

 || دصصنا١ ناهي لوقأ ىذلاو هلا هللا هقف ولام بس كل ]فر امكناب ىفتسملا وهون ولا ذيفهو يعش

 1| ىربتب ىذلا ععمانلا نمهلكملاعلا عينج ىف هته فتم رمستف عصانلا ةْفِص يهو نيل يع ىه ذات
 ءاملا قد رط ن نع ناويلا كلذداسدقو سطعلاهب رضا دقاناومح ىريفرومالا ىلاهم بلطي وهشردا |[

 رول كلذكوةن دلا ةدعصملا| ع نما ذهْذ كلذ يلعر دقن ا هي بوءاملا قي رطل هّدرينأ هيلع نيعن)

 اه-هم كلذ نع هدربنأ مدان نا ىلع نيعت يق الخلا فاس نمالجف لفي مال الا هلم ىلع سيل ند

 | كاذةعيسنلا كانممقتت اجر :نْلذ ببع هني نأ هماعنيعت هيلعر دقي )ناو قالخلالا مزاكم يلاردق

 شا نأداها فنا اذهررش هثء عقدنا ع نم ةدهيصنلا نر عفتني نسما اني ملا نمل ذ يف هلابع صخشلا
 ْ اذهلو قلطمنهق ا دانيع من نيولاديسج ام عي سف بنج عوف دل هذاا نك ناوو رضي

 ناب زا ىلا ءاعدالاو باحا ناق هلاستق لق مالسالا يلا رفاكسل ديت دعو عدي نأ ناطابلا لعن

 | .تمودجلا يلط نا هيملع طرا مسا ا ىلا هباجإالاو باح!ناذ نادكجيلا ل_هأ ؟نمثاكأ ١

 || نياسلارمأو مهلماك لاتقل الا اوبا ناك كل ىف نيل جلل ةعغنملا :اكنا نامل ماعلا كل



 ١ ْ ناعالا نم ءاملاو ى- هللا نافع قدس (ةسصو) ناذيالا نر هلع ليل لوب

 لردع نلت ةادنملا تاق ةماقلا ماتم لاذ نم ىستسب هت تاوويرش ايطار
 1 هانعفءام او اسو هءاع هللا ىلص هللا لوسر د:ءوىلاعتهلت ادهع هتدثبامو هللا ىذر الام لكح

 قطيفة ظوعبام الدم بربضي نا كري ال هللا نا لود ىهمسال هللا نا ىلاعت هللا لاقل رعلا

 امني ئأهب لي لاق ىلاعت هلا ناف هيفا اوماكت نيذلا نيكرمشملا ن قدرنا اذه لي ملل اوةلرغدلا

 هللا ةّزعاو أ و ةريدا ةلالخلا اوهنفا وراح م مماف نيقسافلاالا هب لضبامو اريثكهيىدهمو اريثك لثملا
 ؛ هدابعل لثملا برش ىفكزنن نا هقتالالج اوما »< ساق تامواخنلا ىف ةضوعملاةراةدو هانربكو هلالجو م

 د قى هْرَدلا ند و طوحلا شرعلاو هو تاكد كذا مظعا نيب قرفال هناقرومالا: مهلهل كلدو لوزتلا اذه

 ل |عوسح رغص نمال |ةريقح ا مدعلان هاهحارخاو ةضوغملاو لكلا

 هلفااهةلخ اهرّعص ىلع ةضوءبلانافدقثاةردقلاومتا ةضوعبلا ىف ةمكسملا لي رييك.لا مسا ىذ

 رظنلا لهال للاخ نماهقلاخ ةردق ىلع ةلالدلا ىف مظعا ةضوعبلا قاف هتمظع ىلع ليفل ا ةرود ىلع

 ءامخلان طاومنا مث قا ميظعت ىلع ةلال ذأ أن نماهقامل كلذ ىفءامملاب هسفت فص: ملاذ واو رابتعالاو

 ريخاملالاكاذهلو ءامشالارثك اق هب تداه نع اهعفن ى رسم ةقص السا نافذ رثكن اف الاىفىتلا

 نمؤملا ٍلعدقو لعف ةئايهتم فرعاذا هف لعام ناسنالا ل_«ةيالثاوهوريذعالا قي الا. او هلك

 | مويهررقي نا يال هاب هنامعالو كل ذب هلعل هسنمءايلسا همزلسف دم ددعلا هيفل رمال ىو معي هللا نا

 : هتناوريعالا آن الان ه نةعامل اود كلدو همف لتعم كرت ىلا كلذ هيدوفءلضف هلعام ىلع ةمامقلا

 عيمصلا ىف لمح رخ نيدلا بنا قالطالا ىلع ةكدتأا,كءلعو (ةمصو) هنم عسي نا دا

 هعالوهلوسرلو هتللاق هللا لوسران نمل اولاف ةصصنلا نيدلا لاك ملسو هيلع هللا لص هئاروسر نع

 || ازجافاودىزلاود طب اخناو طي امنا مصانلا 7 ةربالا ةمصئملاو طملتاحاصنا انا ملعاو مت هاعو نيالا

 . ىذلاوخ هللا نيد عصانلاو همعنبالا فل اموداباهفيلاتي هي عفتنف ناكرامو أ اصيقربصي ىتح بوثلا

 ١ يمل "هيو هلل ةصصنلا هلوةوهو تا نودللا نيو ذو ادتع ع اعشس هندام نيبو هللا دامعنمب فود

 كنا برايمتت لوف هتيرجب ىلع دبعلاةدْخآْو م ديري هللانا مصانل ا دبعلا ىأراذا هنلا دنع ةعاقشا ىف

 تركذو» هوس اي سملاءازتب نم ىفوا هناو قالخ الا مراكم نم كل ذ تلعجو كد ابعوهنعلا ىلا تبدف
 قحأ ٍتنأف هللا يلع قوقل هب مهيلع تهجونامت هيف ملا اواسا اف سانلا نع نيذاعل ارجأ نا دجلل
 ٍ مّوكتلاووهحلا ل ه1 تّأف كلو .ركمالو ناشتمالاو مركلاو دولا نم «لع تنأ نأ ةفصل هده

 قاف اصتاو هءاعمركلا لي 3لابساو هناسا نعل دودح ىَدعتملاءىملا دبعلا اذه نءزوامتل ان,

 | ءازطسا امو ءازتجتب وقعلاوةذخ ارا نافةءاسالا ىلعةذخلا ومما نم مظع أ ىن اذ نءوفغءلاو دونا
 يمكن فام وةماعلاةَّرِضملا عقد نم دو دا ةماقا ىفاملا ندلا ف ناكحا ذا الا لضذ رسشلا ىلع

 ا امو بابتلالا ىواايةاسح صاصقلا ف كلو 1 "رع هلوق ل_ثم سأانلا ىلع دوعن ىتلا للاضملا

 و ةماشااموباذ- هلاق اذا. 0000 « ىسملاءاز < عدت ام ماك ةرخ الاى

 | ءىرسملا نعافعاذا هلع ني نأ ىبهلالا ماتم عمان هنأ كو ةعافش ثا قب رطب هلل هلاف ثءحوأ

 ًاهتنأ قح قثكأ هّلل ةيصنلا نيدلا هلوق ىنعما ذهف ناسمالا نبع ذى ناف لضفلاو لوطلاو مركلاد

 ا ترانا ثي دخلا درو دقو اهسالو ان -ءان نوكح, اهايفءاذا هلا ىلع نأاؤف ىس هناف
1 

 راض افون نس كام ايندل قش سمن اكن جدع أ ن م هللا ىلا * تدعأ و مال هنأ ْ

 متعام كلانه هنالةرخالار اهلا قزواضتلاوو هلأ ح دمت كل ذكن يللا دع اهماهتاارذا «داعنع |

 ّْ وسم نازك ةراسلا اور ةةعامتا ا. نب ا 0



 كل ذ ىف هللا سعال ؟ ب> اول
 معلا نم ىطعي امين وكت دق هللا ةرمصنو هللا صأ نعرخان الف كلذ دنوومهري_غدافكوار هششعنمعتو
 معلا ناف هليقد نطامل !نالانوذعم هنوكحححو سوس ىوئءم داهجوهفلطابنل عفادلا قكلرهظملا

 عماسلل لصحف ياكل اوآ ناسللاب عنعةرابعا نمل ذي قاعتيام اسوس هنوك امأو سفنلا هةلعتم

 | ىهام ةسوسحم ةرممنو علا داهجودباَكَسل ا نمرظنلا قيرطب وأ ماك.ملا نم عمسلا قيرطي رظانلاوأ
 أ ىنصاو هلعاذا ملاعلا نمهلان امهداقتعا نعهدري نطابلا ىفآيشهل لتاقملا نمودعلا لاانام هناقةيونعم

 ٍ مظعاودوةرصن مظعا ىهو هماعت ىفملاعلا هلعمدرولااهم_هن نيع عنو لوبقلل هللا هقذوو هيلا ْ

 هيلع تعاطام كاريخ ادبساو الجر كي هللا ىدبهي نال بو هيلع هللا ىل_م ىلا لوشب لل ىرامصتأ ا

 ١ سفن هللا نيدولعلا ميلعتبت رمد اذا هنمريخ تنافر اع ملاع لك ىلع سعشل | تءاطدقو سعُدلا

 فلخوة نامل او بذكتأ ا!سنتحاودعولاو د_دو ةنامالا|اداوْث داق دصل كءاعو بطاخن اذه

 فلخا دعو اذاو بذكث دحا ذا هّياو قفانملا ةمالعناف هلع ءفالفا دس !تحاخاذاو دعولا
 : ىلع ناو هق قداصك نا ىريثي د< كالا ثدحتنا هناشلا مظعاورخب مما داو تا عال

 كلذكو هيءاجامنتن نمال.«نيثالث كلما ةنمدعابت ةيذكل ا بنكحاذانانالان او كل ذريغ
 |١ هذهقوذ ىلع لعاف ىلاعت هللا نم افوخ ناط._#تلا هنماربت ىدعف ةمصعملاب مدان با هاذ |ناطم#ْلأ

 || عمناطيشلا نكيالف كا ذزتن كارد نمك عن كفن ىلع ابح هك نافاوقاشنة ساو وذعملا جباورلا |
 || نامز ىلا هماق ىف هللا نمةريج مناف كلذ نمهيربت ىفربتعاو كنمهلنا نم فوخاوروماللك رداهرفك
 هع هللاريخا هللا نم فود, ناو ىرعتلا ىلءلوبحتو هاك اوغالا ىلعال و بث هنوكع م هسقامكحر هظرام

 || اخ نيملاعلا بر هللا فا ا ىنا كنم ىرب ىلا ناطم_ثالوةبرفك ا ذاةرفخصص انا نالا لوةيهلنا |١

 همس ةنس نس نعف هءرشامهلاقاهةوللا قدما ذو امتاو هلع ف ريشا لعد طقناطشلاد>؟

 !ٍ هسقع بود اوغالكف هنافهريغل اَمثا لم ةماسشلا مول ناطمشلان اف ارب لع نمرزوو اهرزو هيلعف

 ]| ةئس ةنس نساذابوتيال ىذا ناسنالاو هتسوسو نم هنالءريغلمعب د ؤ.ةرخآءاوغاىف عرمشت مث |
 فاذهاو ل دعو فا ناك ان اوريثكب هتمالاح دعس | ناطدس ثا نوكمف اهم لع نم لااةثاو اهب لد
 || هذ_هورسشل انمي تدعوأ ام فل كنان ىم متثال ىتح ازواج ل داعيا فالخ ا رت نكلو كدابعبا
 هيلع اوؤطاونامتو هموقناابالا ل وسر نما:ا_سراامو .ىلاعت هلوقاهنع بانو ةلزتءللا همس
 تل !مهلماعف ىقاالخالا مراكم نم كلذ تاعجو هنعزو اكل اريشلا,تدعووأ تاقوا اذا بارعالا
 |١ هريخ ىف ىلاعت هللا ىلع بذكلا ةلاتسأ كإ ذ ىف اهعقوأ ةعظع ةلْز ةلزععملا انه تلزف هلعاوؤطا واع

 ٍْ عضو لع نع ىلع لدل د مهيفس عرمشلاا هب لن ىذلا فرعا | ىفادذ كح ىمساال ادد لثمن ا تاعامو |

 | ىلارظنتلو كلذ اهكىتبن,الو اهتلدا عم نط وملكف اهفوقوو لوةعلا ضعب روص:نماذهو ىمكح
 ةمالا كإ:ىف هلماعملا عقو أ فرعىانو بطاخ ناسل ىابو بطاخ نمو باطلا ىف ةمعرمشلا دصاسقألا
 ىداعبإف ل هند عووأ هن دعوأ اذاىلاو ةسصوهقاخ مركى بارعالا ضءلوةبةصوصالا

 : كياعو ( ةمصو) هديعنعزوامسموذع هنا لاقب نا دن لب فا لاب نا تشل ن كل ىدعومزدنمو

 حالا تاقد نم ىف اونشوشخا هلوقدرو دقوا دل! ىفهفزتلا مدع ىهو ناعالا نم اهتافةذاديلاب

 وهزلاو ياا نم دءءاوريكحبا ب اهلك ل 3ناف ةأضح ريغ ث عش مناف ةماسقأ مول له أ ةفصو

 انْثمانمهاونا اءادارحاوةرمدال ار حا هإذ هترمصن ىف امح او ىداق هللا ةرمدُم
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 || هقاد_ةعو سانل اذنعفرعلا ف ةءومذم ىهواههركو عرش اهمذروم | ىهو فاسدلاوال-ذناو ||
 هملع هللا ىليص ”ىبنل اناف هبعشن اهةلاو ناعالا نمد داذبل | لبو هيلع هللا لص ”ىبذل ا لعس كال ذإو*

 ْ كشالو قب رطإا نءىذالا ةطام مدان داو هللاالا هلاال اهالعا ةيعش نوعيتسو عصب نادجالا لوي ملسو ا

 اهلعجا ذهلف ةذاذبلانالا ىذالا اذه طامالو نمّوملاةداعس قي رط ىف >ىذا ريكلاو بلاوودزلا نا |



 ة3آ ؟آ

 ١ 0 ا ةلخؤ هس ناكيرموةوقلا موب تالا ناف لطتالو اذهال اودامو

 هللاناف هنا قلخلرم اد ارقحتال ل مصو او ركالداهاذا ف نوكيح اوه نمت ر طق هيدوهاموا

 5 رعد هقاح نيد هر .ه دحام

 تالاقملاّ كل تهجسولو اردق 35 مهلناهتنادامعنرقحتال .

 دعو أح نمهبغ كلذ فنافتناءرقو مدعنم هدحوا نمداحاب ةياشعلا رهظي هللا نوكمالف

 هللاداسع اهب ىذغت هللا مذ د لكلافر ,اكل اريك ١ن نماذهذ نيلهاملا نمنوكنتا هللاذوعن هراتدحاو

 0 ورانا ك اد-!نرةال لبر هلع هللا ىلص لاه ناك اماوناك

 هلع ىئسعَقلاوسولدق ل ثم نمّؤملا نعل نافاناضحالو انابسالوان عل نكتالو ض# لهج راقتحالا

 ْ قوقل اند ناديا لو لعق قس نقل اف مالب يلاقي ما

 رعش تلقدلذقو دقو إذ

 عمل ثي دري نكف ٍْ

 جف دين ينجم ىوقانكتنذ |

 اهسفن ىذو ةعمشلا اما ||
 هفرعتىذلا مولا امماأأ

 ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور قاس ىض ىلاو !كمعك قوف كيوت عفراوالسلناو ا
 ىقئااقح بوثالريصقت كلذ ىف بلاط ىلأ نب ىلعاو لاق موأ دايلي قلل وح را و لاطدلا

 قنا لوقام!و قرطا اق نوككىتلا تاساحنلاو تاراذالا نع هعافتر الف قناهلوت اماخ قتاو قباو

 ”ىلدعلاب قلخ هناق ب ديتازعي اجب عيت املا ناسف ىئئاعترالا ف كي لاطاذا وثلاناف أ
 قتلاو قاسلا فن ىلا بونل اربصقتى عا عورسشمهلاف قناهلوتام أو هنمضرالا ببصياجلاطاذا

 هنوئرت 20 ناو ناو سنالا نعطاسش نم هيدؤد أم اهب قي ةنجوةياهودلع رشلا ل عح نم |

 شوو أو دخ ثمل ناف كوس لاح فك نغبام ٌكدنعو ارثككت سان !١لأستنا اا والخ

 ان هقاك غرر ل اذاءادسعت ال كنوع لخالد قيدااما مقادير ذاق هيت كهحوُف

 لئاسلأ ن أف نك دقو ةغلب ىلع هلشسملا فالراصتقاو الرثكتمدعلا اؤسلا كلذ كليو انكسر قلو

 راثلاق قرح نم واللة سمو ههجوىف حورقو شوو شودخ هالئسسمو ةمامقلا مونىأب رك
 املا نم "هلق قراثا1ق رحل ثم هنرو ورمض عقد ىف هلثم اه ولت هلو وس داادع د2 نم وملا نا كلذ عمو

 ذمار دعس ىدااوهو ؟ ءمش لكت وكلمم د- ى ىذلا هيرب هيرورمذ عقدو هّمل اسم زين مل ثدح كلذ

 فرش نم كاذف هدم قولخم ىلااحتأ !ثحاربكتو اززعت كا ذ دنع دجو ئمو هسطعي ىتح هنم لّوسملا
 || ناكها ثمددع ىلعز زرعت ديعلان اف ةمهلا ةاند نم نسح اةم-ول١ فرشورع-كثدال ثسح نم هتوش

 1 تيراذا ةمصو هنام_همعاضقو هنامسو هتارورمذ عفدقهلاوس وو هدمسملاو 00

 1 ناعالاةرمح رض خضغش نا اردحا وديدشلا ثلا هستاف كلا ودع ناكَنِلَو : و ةيراصتاواايراصنا |[]

 . || ىلا هللا قل محا ع نمل مكتااهل لاتف قي رط قزاصنالا نم ةأ شا ل لسو هبلع هللا ىلص "ىلا ناف أ
 : راصنالا قضغب قافنلا هنا او راصنالا بح نامعالاة ب[لاقوهنا لسو هيلع هنن ىلصدتنا وسرت زرع تو ا

 ثيدملااد»دمكحح فل! دوهوراصنالا نم ةافاخأك ناز تالف هللا نيدرصن نم لكنا لعاو
 توجو فرن اريغنمهسسف7نمءادّديا هللا نيدرصن دحاولا نالجر هللانيدلراصأالانالءاو أ

 مهرحافهتتارامت اونوك, (ونمآن يذلا اهيأاب هلوقب «سلعنيدلا ةرمصن بوجو فرع لجرو هلع اذ
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 مونع عف داو مهنعل قياسا اسلم ات رقاب لترا را شفتو بوت ةالافك سلا اراد سرقال
 كيلا لسمو ناسحالا,هبلا كل ملالا كلاراجوهلاراج تمعمامو اوناك ام ناريكا نأل ه ينور رضتيام
 لطابلاىلال_لاو ه ىذلا رولا نم هلءج نك لدملار ولا نأف لاماذا راجنم قدس مررضلا عفدو
 راخلاناكرا ولا قس باغت اذه و ضيقالا ايلس غي ذالا ىمس نمكسصو هذ فرعلا فل _انلاو

 كلذ كنعنم القرمكو الشي .لطاسبلاا ىلا لسم ملا ىأأروللا لها نءراخلاناكناو لوي هناكناك ام
 ضعب نعكلذف ترورام بع اوراخلا ىلعوهامناراللا نه نمؤملا فكم ةاعارص نع هنم

 ةديعلابيلاانباوعالا تسرفت هدنن» انغب لوتاف ازال أ تازعالا معن بئانمبزسك6 يع
 مول لاقفدا ارخانودبإ ربلراج لة ىئن هلاولاةفن وغس'أم تدبلا باص وأ لاف واكب أ و دولتي

 مانهفراول قت 1 لماع بذ اكلت جو هللا السم كل لراالهق ون ىزاج هومّتسم-نإ دعب

 لح اىذلار صل انا ع نم ثلمس هناهل لتف مارحوه لا ةفرصل ار يزن لك ١نع سن نب كلام لتس

 هنع هللا كاما رعشافرصلا كممىف ل اودنام علقام اريزنخ هوتمعس نا كلام مها لاف انا ل كتحادقتلا
 ميج ىلو هناكء اودع هنيبو كب ىذلا اذاف نسحا ىه تاب عقدا رداذارعشافراخلا ىذا نع لاممدقو
 ةيالاءذه لوزن بيسر ابخالا نماتيوراسقو مظع طحوذ الا اهاّماب امو اوريص يذل الا اهالي امو

 دق هللا نأ عم-دقو بارعالا امص نم نيكرمثملا نم ملسو هملع هللا ىلص هللا لو سرىلا ءاحاسارعانا
 هتلقام لثم كرر كمل ع لزنا ام له هللا لوسر ا.د لاذ برعل اف هةضراعم نعزعانارق هملع لزنا

 طق "نقد تاقدبا 01 ةكطس سلتا قب هنا لوس سا لاق ا

 موهلوقع |
 ام ركفءاثلولاناورهجناو ٌ

 | هعامساهئممكيذو ىذلاناق ٠

 وز اها كس ىذلا ا ىهىلانعف 1 ةئسلاالو يل ىلاسعت هلا لناف

 وههتناوامم هىفار ءالالاَقذ ميظح 0 اهاةليامواوربصنيدلاالااهاقليامو مي لنك

 هللال وسر ناب ملا نسا قوي وأ دازب هنا ىل اعف ناكالو تادختام هقلاو لولا: ميلا

 فار ءالا اذهنوكيىلواءىرتانآرقلاز اعااوذرعءالؤه لشن لاىذنمالا اذهحيرخام هللاو

 ةيوقعلا نع ءىضاغتلاوريشلاراوظاو ىذالا لمت ىف قال ا ذه ىف هنلا نم مركأب هت هب ف صواعق

 لب هيرهظول هنيثي اب كنعرتستل دارا نع لفاغتلاو سفنلا ىلع تنام نيوّمو ةردقلا عموفعلاو
 ىاكنا وىبرعلا نمل اوقلاا ذه نافالمق قدصا والاحراوفعوازؤاحترثكاو هنم مر كصاأ هللاهّللاو

 ةمركع صاراق”ليتعلا لءلدلا:لودل ا قداص ىإلاو هنمنوكرأم لعفلا عوقو دنءىردياخ انيس
 زيزعل اودالاهلاالاهنع هزئاوهوالا ةمّنل ةموم ذم ةفص نع ىهم.الو هدابعا هب لم عب ىتلا هتفص ىشوالا
 ناطبشلاناف مولظموهامث يح نمْلاظلا ةرصصنف امولظمو أ املاظ كاحارصنا مح رلاروفغلا 5

 نمهدنع ناطيسشل | قل اام عف د ىلع هنبعت ناب هرصنتف هربسغلظ نمهردسهىف هب هيلا سووا هلل :

 أن نيو هش لاحو هردص ىف سوسو*رملامولظم هنوكلالا هنرصتابك ماظ ىمست ىحريغلا مظ هيت ا

 اذافامملاط ىعبت ىدهلاب ل الذلا ىرتشاف ةال_ذااءناطم_كلاهنمهعاشناف كلم هلوهىذلاىدهلا||

 ةرمعاح هقينرص ناز دقهعم .الفاعرشزو< ال خوسقم عسبلا اذهنا هّستفاو دعس ىدادل تش | ا

 نشف الوش عسل مسفوه كا ذوِب "وهل نع عجرفاملاظ هنوكعمهنرصن دقف ةريانترابقو ١ ١

 لذ نالأناق نيدتوما ناك ام و مهتر اجت تحي راق ىدولانةلال_ذلا او رت انيذلإ كاوا ءالؤه

 ”ءورصنت نا مكتم بلطف كرص:.هقلا اورصتتنا لسن ءةانغ عما ىلاعت ألا لاك دقو كييرضتتيا لل
 | ] ولا



0 ١ 

 ْ مهتاناوناك اماوناكمهت عا سمو عمجأ وادنا ةجحرب كمل ءوانزيبكرقوبو ثي د ىفو انريبكف رش فرعيو

 1 هيلع هللا ىلص 26 ثرحو كلذ تلعفاذا كناقاضمي موضعي لضن ناوا ودعنا هللا قاس هتادسع

 || ىنبافب نمايغيدا بلا دداولا ثيدحلا ىلا ىزتالً أ ةبطر د كح ىذ لك ةناركذدقإلدو

 هلاح ىلا ترظنا!فرثي سأر ىلعودو سطعلان مهنا ىلا جرخدق باك ىلعت مه ةيئازلا ىو لم ارسا

 نسما ىنريخاو بلكي اها فغف اهلعف هللاركشف بلكلا تةسورئبلان هءانشان هب "دله انهقخ تاع

 برا الك ى أر ف هس ىلئافرسماملاظ ناكو ىراسخ ىلاو نع ”ىسرافلا ةيطلب سردملاهسجولا

 عضوم ىف هلعجو هتسب ىلا باكل لقحاف هتيرك اش ضءب سهأف دربلا نه ضفتي وهودربلا ديد مونىف

 املك تك نالفاب هلل للقتال طاع عدرا ونلا ىف ىأ ًارف بكل فدو هاةسو همعطا و ةراخ
 نمملاسملا نيو ب 200 ميظع دهشمهل ناكف تاموةرياسامانأالا قباه بلكل ؟لانهوذ
 مايا ناين بدسم دوك تمسم أ او هلالهأ تنأ ع نكت هلهغت مف لامتالوريخلا لعفأف باكلا
 || بنج اوامانعال لئاذفلا بلطاف الع قل ءانثو هللا دنءاهف ريشا اهل الم نكواهم ىلدقالءالا

 نالوالاف ىلوالا مدع :كنالا مه دجحالو مهمذ عم فقنال اعن سانا ل عجاو ممابعالا لت اذرإ

 هيلع ل سرلا ةنسساأ ىلع نينمؤملل اهعرمش ىت واهلا باد اننييدأتملا ءاكسملا عم نوكن نأ تذرأ

 هللداسو»نمالا ملاعلا فام اضعب هضعب + ّدِشِب صوصرملا ناينيلاكع قضؤملا تمول نالعاو ماسلا

 هبفو هلل د حس و هللا بسس ن 5 ,«ريثك م هنمدحا ولان افنالا فّناف سنالاو نا نم نِلَمْدلا ضعبالا

 نتمؤ ماش اونمأ اونمانيذلا اهيأا هلوق فرات باذعلا هلع قح ىذا اوهو هلت ده بال نم

 ىناثلاو لطابلاب اونمآ نيذلاو موق ىفلاهتهقئانافنامجالا مومعلوتالاف ناميالايمس ه أو

 هرمسي أو لع نع كلذ لب فاك هب نرتةب تارمغ نم ممغمرأر ةالؤالاو هبرومأللا اوهو ناعالا ضوصخ

 ا مهتيرذ مهدوهظ نم مدآ نمبر ذخأ ذاو لاقاكم_مسفنأ ىلع مه دبش أن يح مهناعا مدآىيىف

 يفناميالانمه سها مث مهيهنأن يح نيسئموملاب مهطاقنقامملارادىفنامالانم عسفت | ىلعم هدهشاو

 مهوالا هللا مهرثك !نمؤيامو ل' املا هناق مهبةجر ق لطم ادمحولل صدعتامو ىرخالا هلالاوزه

 هللادوجو:نمانفمنادمحو لقي لو هلاداونم امها لاك كل ذلف ءانركذ دقو <ىنلنا كمثل !نوكرشم
 وهو نمؤوملاهلناءاعما نمو كي رش ىف دحوتلاو تامثاناعالاف كرش ؟ااكهدمسو نمآ نمو نم دم

 وهو ديد نكر ىلا ىوايناكدفاطول حلالا محرياسو هماعمللا ىلص لاق قولا نمؤملان مدن

 باطللانبا ارعتاف لعفلا ىرع نكح ةيصو مهفاف نمؤملا نمش نءؤملاف نم هزم مشالا

 تناوهللاؤ كعدخيادحا تءاراذاىخاايرذحاف هلانعدخن اهللاىفانعدخ نملوشب هنع هللا ىذور

 ىلع بغي ق-هلدلاتو هعادخم تفرع كنا مد والو هل عدت نا قالخالا مركرش كانأ هعادخم لعق

 مم اللا ترفو دة ةفدل هذه لثمىف تقاذا كنال كل ذب لعتكنا ىرديالو هعادذعر ,كفرئ ادق هنا هنط

 ”مانعألال مهاقصإسانلا لماعيامتا نام الا واهم كلرهظ ىلا ةةدصلا الا تلماعامكناف هة-

 هناممقدصالا دع داموهوهنم كارهظاع هلماعت نا ك.لع بجول ع داخشري_غاف داص ناكوله ارئالا

 | هدارا ىذلان وللامدل غيصناو هل لعاجتو هعادش ىف هصضفتالؤ قفانم عداخل ناف هقافنو هعادخب ل

 | يعل اذا نافل انييئءاممنف سم كاباعإت تاو جار تتاح ع

 | متلبخ قانا ورهاظلاب لماعملا ىعي ناميالا قاخ نال مي ركرف نمؤملا ناف اح انمؤم تنكح
 أهطخو نموؤملا كنخال اصر ءادر نك اهن داعشو هت اجخ قب رطاسهب كاسي ثيخ هن ىلع مينا ىأ

 ( ىرتةل سم ءلعجاوزب زعلا باَكَلا صن. هوخاكناقهداوو هلداو هضرعو هسسفن ىف هظف> اون ارو نم

 | | لكمؤملا كامي (َنع لوتلف كلذك كهجو ذأ رمااكل هفشكت ىذا لكك نعلب زئاكتف ك-فنابق

 مةقوراولاوراملا ن- اظن كأو يسمو ' هتقيشحو ههسو ئذلا"سف:ناق هسسشن ىقهمىذا ىذا

 بركألا
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 نيسعف ههركيو هذيربو هاضراالو هديربوهف هاضرنال هتان هسسفن فدوو اا ههركام و قطعا ةهاركم

 ديا هئاف كلذ نم هليان ! موج نانغالا نم حسادقثالاو انمّوم نوكج نث دار نا ةتدارا

 ٍإ غايسايكسلعو ةءدصو هنَعىهنملا قااامنا ةسغلاىف لوقت :6 توقمملا قم اوهاذ_هونامر ا

 كسا نامزف دابلا ءاملالامه”ساذاذنلالاد نمرذ> اودربلا نامز ىف كل ذو هراكملا ىلع هؤضولا

 هتغمسأ ام تنأو ةداسمغع هوضولا غمسأ نكن !لمخت فرحا نامز ىف هيك ذاذتلال ءوضولا غيس تف ١

 ةداعكلراصدريلا:ةشىفهتغيسأأ اذافَرطاةَدثنمنامزلاو لاك اءاطعأ املذاذتلالادو-ولالا
 ىلعسفنلا كتلغنافّرلسانامزوف ةينلا لات باخ ةداعريدتا ٍلسو هلعهنقا ىلصةتتال وسر لاقو

 ىوناف هتلاز ارا ل عفدي ؛عقواغناانهذذنلالان العاق كل ذى ةسوسحا ةذللا نممدجتاج غابسالا

 ةذباهياعمقل مزح شك تنام ىرتال كنعراشلل عقد قروج مكلف نعمل ةدلالت

 عفريهللاناو هسفت نعلالا عف ددق رحب كل ذكو هملعرمغلا قد نم مظعأ ابب-اص ىلع سفنل اخ

 هاومجام ككبأالألسوهيعمقا لس لاقط بدلا ءوديعلا ةجردهراكملا ىلءءوضولا غامساب
 لا حريه طقو فيظنت هاف اناطخلا او2اذهذهراكملا ىلعءاوضولا غابسا تاحردلا هب عفربو اءاطالا هب

 وبي ندا ووبمو مس 00- دحاسملا ىلا اطل اةريهكحو

 ٠ .*ل|تطدر نم ةمزالملا طانرلاو طانرلا مكَلْذف طانرلا مكل ذف طابرلا م ككنفةالصلا دع ةالصلا اراظتاو

 59 اهتقوىفاهيدؤملاهتقو لو د ةبارمب ةرظسملا ةالصلاب دام ابرق «سفن ملأ دقات
 هسفأ مزلأ دقوالااهنم غرف هدو الصاهتمام تاواض سن ىلع مسقمدحاو موي هنا اذه. ند مظعأ

 هشنوكيالنامز اف كلذكلازيالفرخ؟ موي أنو موبلا غرفي نا ىلا ىرخالا تق و لود ةبقاره
 و ومالاب سو هملع هلل[ فد هللا لوسر لءىلارظنافتا ارم ثالث هلوقيمدك كل ذإةالصءادأتقولامتا مه
 اراطتاو امشضو اوضورك دف هقح هاطعاو همكح نيعو ةرخ الا ف هتلزنمايندلا ىف لع لكل ا

 لاق هلام و انه نغ مكتلا عضاوم هدوهش ىلع كل دي اذه ثالنا ان'الثاطانرو ةجرد عمرو اوحتركذو
 ىّوساكموتن واسو مل موه هثسسح نم اسم لك اعارب كءلعو ةصو ملكلا عماوج ىوا هنا سفن نع
 رغم الورةوزقفوريغصاذهو ريبكو لاموهاجو ناطاسود اذه لقت :الو مبا .عاآف متن مالسالا|

 ضنمشلا كلل ءاضعالاك نيلسملا ود اولا صخشلاكهلكمالسالا لع>او هَمَمَدىفا ريسبك الواريغص

 عسجو هلاضعانالا دو-و هلامناسنالا ناكنيلملابالا دوجوهلام مالسالا نان سالاود تاَذكو ا

 هنعمتتامف لس و هلع هلقا ىلصهنتال وسرهاعار ىذا اوهءانركذىذلا اذهوةنطاجار ةرهاظلا هاوق |
 لاوو مهاوسنف ىلع ةدحاو ديوهو مهاندأ مهتم سيو مهام دؤف اكسنت نومملا كل: ىفهلوق نم

 ىليشعلا اذه عمو هلك كت شاه سأر كتان او هلك ىكسشا هكمع ىششا نا دحاو لج نو ملا
 يطأ نع لرصد ضغنف هلو ل خاموهي وسلب اعد:هوذع لك لماعت كنا ممتلزتمدح او لك لززناغ

 عج اذكعو ٌكل-رل نوك المح ىف كد ا فرصتو رصبلا همطعيال يذل ك عم“ جفتو ععسلا هم هيطعتالا

 طعاق مهن تدواسو مالسالا ىف نولملارمماناو كلذك لقاح اف كنموذء لكل لزق لاوق

 بط ىلع ههبدنل "وانا ريك ذت نم هنقح له املا طعاو هب قيام ىلا“ ءاغصالاو ميظعتلا نم هّقح ماعلا

 ريغدياعوهاسم هنعلفغاملر تغدذتاا: هتافغ مون نم هظةونأب هقح لفاغلا طع اوةداعسلاو للعلا

 أ كلحابموهاسف ةعاطلاو ععسأ !نم هّقح ناضل لا طعاو فاانخلاو عئاطلا كلذكو هبف هلع لمعتسم
 | لبقاحابمهراكأام همبغو تاطل ل اسهال دو عمق عسطتو هل ععست نأ همبن هسمنو هنحأي كءلع بدهف,هكرتو هله
 قفرلا نم ةةح ريغصلا طغاو مكتم حالا ىلوأأو هلوقىف هللا نم عو ا ككاباروظحموأ ايجاو كلذ
 اريقوفوريغصللا ةجسر ةمشل ا نمار قوتلاو فرشلا نم هقحريبكلا طمادهباع ةقفشلاو ةةرلاو +

 انزيغص محزب ل نشانم سدل لاق هلا لك سو هيلع هلل ل اوسر نع كن هفرش 0 ملبن ربكصلا

 ١8 كم :
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 ْ ايفو ةدلا : ذىطعا هنالالغنوأ نكاضرف ةق دصءاطعل كلذ ىعمواق 3 ههنا الا هللا ىعءامناو |

 0 جا قا هنأشن لصأو هتلم-ىف هناف هذا

 لضف فيلاسو هءاعهتلا ىل_دلاشفاعو:ءربخلا هما ذاو همن لوو هنا ناف لزعلا ىلع الوحم هنوكلأ
 نموىلا.«ت هنا لوةب ىنغلاو ةامجلا لمأنورقفلا فانت يح مص قنأو قدصت ناامنامز زدقدفاا

 هلاقةاما لأبو لام ل نإ[ حصا اذا ناالا نالن وحال اىأ نوملفملا مه كءاواق هسفن مق و
 كلذهبدؤف هتامح لوط هلمآو نامْزلا بئاوذاهنا.ح لوطبلاسملا نمهدس ام به ذيورةدغب نأ فاي
 ريخلا نمهقلاءانأامم نيجاشلا ىلع ةءسوتلاو ةقدصاا نع اسمالاو لامملا نم هد: ءامب لذلا ىلا

 مؤلمه ىلاعت لايم رهظو هلدمحو هما هيك ركحكحو يح هناك كد والو هققل الو هزيكم] درو مف

 اؤقوذف مكسفنأ 2 مترك ام اذه ماهر ويشد ونحو ةيهانخا ماكو ف مهجران الع ىم<

 هلال وسر بّرمذدق 0 عر لاقي ةقدص تس ةدش نعءاطعلا اذهاف نوزنكت منك ا

 لكك دضاملاو لضلا لثملسو هيلع هللا ىلع لا ةفقّدصأملا وليا ىفالثم لس و هباع هللا ىلص

 ةقدص قدطصت الك ق ّدستملا لعخ اممفارتىل امهيديأ تّرطضا دقو ديدح ند ناتبج امعاع نياجر
 انهن 2 نتا تل ةقدصد مدانك لضأا ل_عجودرثأ اوهعتو هب أمت ن نت ىت> هيلع تطسسنا

 مركب كدد هالو ةرخ -الاو اسندلا ف ةكلهملا دراوملاِّ ل درو كي درب هناف لا اولااق امم اكد

 متجاؤأو كربغ هب ىحيالو هيتانقيالو هلك يالكةزرّنا تاعاذ!كنافرلعلا لامعتسا الا قةصانو

 0 ٌلريغق زرنا تاعاذاواوقاطأ ام كةزر نيدو كنب اولود< نا ىلعضرالاو تا اوعسلا لهأ

 اولو نأ ىلع اوعتجاول ضرالاو تاوهتلا لهن او ىو هي ىدغ ىتح هملا لصي نأ تب الدكل ام

 مركلاب ىصتت ةقددلارطاخ كل رطخ اذا هلام هيلا عذدافآوقاط أم ككلم فوه ىذا هقزر نيو هني

 ناعاذه تلعاذاف دوت تنأوهللا دنءهالا سفن ىف ق<هلوهامالا هتطعأام تن أو لما ءانثلاو |أ]
 ةد.اكمو ددْرت نه كا ذ ت> رخأن او نيق ة.داملا نتتكو مركلا لهاب هنقطو كد ساما رخاك لع

 امدح ىلع لهجت ناكلاناف ةحارلا كات هتلصوأ نم ىلعالضف كل نا كل دب تن ارو كس: هّدعماو

 نأ نب ذوعأو هنا ذوعت ىف لوقي لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناكسح ا ع

 اوه داهجوهوربك الاداه+ انك ملعو ةمسصو كفصن ادة لعلاب كف ف مكح نغ "ىلع ل هع وأ لهجأ»

 اياب هياصس لوي هللاو كسنج نيد هاف كنولي نيذلا كيلا ءادعالا برقو دو كئادعأ ربك أ | ةانأق

 |رنكحتس نك امناف كهننمكدنعرفك الورافكلان ممكسنولب نيذلا اوت اهاونمآنسذإي

 را اهلا كل صلخ داوحلا اده ك_سفن تدهاس اذا كن افاهتءاحام ل هن نم اهملع هللا ةمسي

 هتلا معان ”؟اهيزيحرف نوةزرب مهر دنع نيذأ ا ءام ءامحالاءادهشلا نم م تنكمبف تانقناىذل !ءادعالا ىف

 هداه لايف هنا سو ده اهنا لذ كلعدقو مهذلخ نم .ماوتنب منيذلاننورمشيتسيو هل ذف نم

 ةالص نمرتفيالهللاتان ان تناقل مئاقلا تاصلاكهنا ةمشْعو ارأ نم هيسنك |امدلهأ ىلا عرب ىتح
 هماشمداهللا ماك دقو هللثمالم وج ناووصسا د احرف ودهاجلا عجرب تح مامد نمالو

 | ىلا عت هللا هضرف ىذلا داهلا فا ذهو ملسسو هملع هنا لص هنا ياوسر نعا ذه تبنوةالصلا ماقدو

 [ىريتسلا هضن حمصانلا ماعلاد معلا لازءالو كلذ نمديال هيكصرتب نات الا ىدعب ونيعملا

 وه ىذلا 002 ةلاصالإ هلاق هسا قياواعدام فال ىلعل او. هنال اديأ داجل- نق دل
 [ركو ام لعين نانالاديربو هيلعرب_هتحالو مديربأف قال فرض قالا قسى: دارتالاا ةلْزنع

 ْ كلذاوادنأ ادها جم لازيإل هنو حصر بجوملا بيسل اوهاذهفةدارالا قاطموها فريج هملعو

 نوديرب ىأ قمل !دارا مادارا نوكك ىتحهتابزبف راعل |تاحر دياوةلم نأ مهلا بإهجأ بلط

 هنم نود ركسجرو هدام دارأ هللا نأ ث مح نم هنو ديريف هيلع قليلا مهاموهو قاس | هدي ريم عسمجب

 ههاركحر
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 ةمهلالا نسملا ءام٠الا ىهو قالخالاهلهتئاو مهلا وح بلغأى هزاس لج كلملا ةصاخو هتداخو

 سلح نمو همسلام ةّدمردق ىلع هتالخ أ مراكم ن هلام نأ دب الف سن ًاوهذ هاج قطعا ناكنذ

 قدي ن.كحن مدلج قثبالنيذلام وتلا مهف تسر ف موعم لش ديهقلا نا هللا نو ركذ.م قىلا
 كبصي لنا كاملا با دك جحلاسدلاس لطانا تباثلا ثني دل ا ىفدرو دقو هسلح قا ناكن م

 هنأ اوهو احد ند كلام روش « ناار ناركلا حاس ةزسزا ساحاول لا

 مهنطاو» ثيلت ساينلاب ّنظا|ءوسن ءساسنلا ىلع باغا-ا كل ذو هذ سنترا بد ٠ رلا باوصأ طااش نم

 نمارهاط كل نوكمل سال انّنظل | نس ىلا أوعدن ىه وسانلا اهلفغأ بلع هنا لقاتل و
 ليرا رشالا هتمصصل هّقظا !ئبست الفل د_:ءريخ و هورارم الارشاد نم تير اذ' كن اكلذوءودلا
 طقادح [نأسام هنا نا ”رمشلا ىفال رينا ىف ةيسانملا لعج اوريخلا كل ذ مهتبدصأر ارشالا نظل | نسر

 || ةصوو تابقن ا امصن اذه كيفكريو قات اننا وس نءهلأسيو قاخناب ّنظلا نسح نعةماسقلا مول

 نم متأوربخ ئهةاسحب تامثاو ”جوهفتولان عطقثتالامتاد هل د2« هتامح هير رك اذلاو اهم تاق نا

 ركاذلا ةامحو دمهشلااةامح هلف نيركاذلا نم هللا لسس ىف لولا ن وكيت أ الا هللا لدسفف لوقا ا ةامخ
 ةيناومطلاةامخلاب هتان مالا نمامندلا ىف ناك او تمم هللا ركذبال ىذلاو تام ناو نار ا

 لوصرولتمأ دك كلا ونا لقد وزو سال فاق وه زرت ةيضالأ نا ةركدلات امنع "ىجملاعلا عمجو :

 هنتارك يال ىذلا دمهشل نم لضغ أ ركاذلا ناركذلا, كل ىتدصو ىف ءتمعداامامأو لسو هملع هللا صولا 1

 مق دعاوةاتنا نه مكلريذم لافاكوأ مكن ال أ هلوق ىف ل_سو هيلع هللا ىل_د هللا لوسر نع حدانإف ا
 ا لسفر دبعلا رك دف داهشلاوهو باك ابرضوكذفدق اك ذ لتر نوير ضتو مكب زثانش

 نكيملاذاد.مشلا ةامج نمريخ ركاذلا ةامح نا الذ نم حرف ”ىسركا ذلا نا هنع تننو دش | لّدق نه
 نع هللا نه ل وبسم كن: اكلت نعفو كل سفن ىف هللا دو دح ةداقان كيلعو ٌةمصو ل>ةزعهيراركاذ

 نءلود_سمو عارمكلكو ه.لءهللا الو نوف هلنادو دح ةءاقا كءلعنيعت ناطلسا ذ تنك اف كلذ
 امقمق ةاف ك-راوجو كل_سفن ىلع كَ الو تاءالولا لقأوم_مخهتلا دودح ةماقا ىوسس دأو هسعر

 || ثردحلا رز دقو اهقوغاخ كيرعت ةقارلاع 1 ىلع هللا ىئان كنان ىرركحإا ةفالثلا ىلا هتلادودح

 ىلعاومبتسا موب ل سو هيلع هللا ىلص هلت لوسر اهل ايف عقاولاو هقئادو دج ريقي ىذلا ىف تباشثلا

 مهةوف نم ىلع اوّرداوةّنسا اذااهلفسأ نيذلا ناكسف اهافسأ ممضعيو اهالعأ ممضعب باصأف ةبغس

 ٌكلرطخ اذا اعمجا وكلد اودارأامو مه وكر نافانقون وفن هىذ :ونالانسس طن ىف قْرغانا اولاقف

 3 كلَذف لع فت ناريللا كلذ ع رطاخ كل ذ دعب ىأب م كلما ةمل كل خف ريك ابل سمي رطاخ ىوان

 ١ كلذذ 5 مشا | لعقد 'لرعأت رطاخكلرطخ اذا عرمشلا فد رعتبالا رشا اوزيختا فرعتالو ناط.-كلا

 ِ تنرخغ انا ةنمغشلا تنأو كلملا هال ذف< مشل كلذ لعف ن ءلاهشإ رطاخ هبةعأ اذاف ناطمس ثلا هل

 فرعءتوا أ اهب موقت ىتحمقلا دو دح ملعت نا كنف ةعيرمشل لع: كايلعف كاف نم عسب كلعو تحصلها

 ١ ةمصو هلل ادو دنس ةماقال ةعب رمثل الع بلاط كراعنيمعتف ةعب رمش | لعملعت نأ الا اهب ماك نم ابسذ عّتن نم

 ةاكز ىعسي اممم ضرفل اف ل_ةنو شارف ىف مو تاق دصملاو نيق ةصقملارك ذ دق هللا نا ةقدصلا,كلعو

 تاجردلا لانتاهنم موطتألا ةقد_دبو لأ ا مسا ى نع لوزب امنم ضرفلابو اعّوطت مس اهئملفنلاو
 ىلع دئاز ق- للام فك بلع هنا ملعلاو اوانلارانبألاو دوماومركلا ةفسب منتو ىلا ْ

 ايش كلام ل ظذ ن نم طل اتا لؤلهلا ةلاح ىلعن مؤما لاحت: ًاراذاودو ةضورفملا5 اكرلا

 بالف ضرةلانوأ ةيهلاناما هيساؤلن ا كما ءنيختبف هسف:قوهوأ "لئاعدل تاكا هقئاعو وكنا |

 ايل ىلع له ثي دح ىف لوقو ةمليسش انانبأ العر ضعي تيعس ىنا ىتذ هقدصءاطعأ | ٌكِنذو ءاطعلا نم

 ظ هللا هجر هنم كلذ تاصتاف كءلع بيق هيقفلا كلذ ى لاق ع قطن ن األ ال لاه ةضورفاةاكرلا ىف
0 



 | ةمعنلاو ندى ةييدملان كتل ثمح:دحاولاةم_عنلا منثالث اهف نع قنات أرالاةيبص٠نمأأ

 أذا لعجاماقئل ثلا ةمعنلاواسنم مظع أو هاما هب هللا عفدفاعبشمربك اوهام نكمل ثيخ داع ١

 هللانال ايازرلا ريثكابندلا ف نمؤملاناملعاواناانعاتامسنم اهون اك ا ةرافكل ان سهالا ع نماشف
 نئانندلا ف هللع هللا بتكىت وا! تافااخلا سد نم ارهطم ارداط هيلا باقل ه رهطي نأ بك
 0 هيلع هللا ىلص هلا لوسر نعتبل دقو هلاو-١موعىفاز هند موا ل ازيالفاهف ماسقي

 كيلع (ةمصو) جت ىح ىرخا اهل دعتوةّرم م حمررلا اهعرمدت عرزلان ههماسخا لهكت نموملا لمد

 ' ايي ةقايسو كلا تاف_هدلاو توعناان .هبف دجحام ىلا كتوالت فرطتاو هرب دتونآرقلا ةوال

 نماهج فدتاىتلا تاق دااوتوعدلا نمنآرةلا ىفهللا عذاموا هب ف.هتافهداسءن مهسحأ

 يلد لمعتلالااهب كفرعو ك_ءلع هباتكح ىناهازناوكلاهرك ذامدق نانا باق ةقادتتم
 هفظفةحاك لمعلاب هظفع نأ د_م>او نآرقلا ىفاملن اراب تنأ نكن نأ رارقل !تأرقاذاف

 || كلزت مهنا ظفح نم كاذك اهيسن منهي ا ظنح صد ن»ةءامتلا مون اناذعد_مأ دس ال هناف ةوالتلاب
 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر نع تدث دق هناو ةرمسو ةماسقا ا مولةدهاش هملع تناك اسم, لمعلا

 نمؤملا لثم ملسو هيلع هّللا لص لاس ةفقذانمو نمومنمهؤرةدال نمو نارقلا ارقي نم لاو- ١ ىف
 اههيشف حرت سانا اهنافنآرقلاو ةوالتلاام ىعيسطاسه<ر ةحرتالا لئهنآرقا ارقي ىذلا

 هللاب ىضر نم ناعالا طق اذ لاق كاذلو ناميالا امم عي بيطاهمعطو ساقتالا اهمامعت ىت جا متاورلاب

 ارب ال ىذملا نمؤملا ل مو لاق مثناعالا عطلا بسنف امن لسو هملع هللا ىلص دمعبو اًميد مالسالاب وار ١

 نا ريسغ هنأ ثنح ند اهاعيرالو نامياوذ نمّوم هنا ثءم- نمي .طاهم_عطترغال لثكتارقاا

 نارا ارقي ىذلا قذانلا لثمو لاق ٌمْنآرَقلا طاف نمناكن اواما اتاي: نوكمال ىتا لالا ىف

 هتوالت تقوف ىراقلاو ىلاشلا سانأ ىوس سداو بدط نآرقلاّنال بط اه رةناحيرلا لك

 لئمو لاق مث ةذلت_سماهنال ناميالا ةواللس نال نطاملا رفك ق افنلا نال هاه معطو هنءا ارةلاحوأ

 دلع لاشاف ئراقريغ هنالاهل عب نلف ضيم "لظنلالثكتآر ا رّدب ال ىذلا قفانملا

 نإ رقلناريغليشقلا ف نآرقلا رود قفانملاو نموا نمهنروص هللا ىىذر همذ بدط مالكلكق ا 1

 ىتمهقناركذ اذارك ذل ىف هللا ىلا برقم مالك لكن مش همهاضرال هللا مالك تاف ىنذتال هتازغ ||
 انراق راجح هب هللا رك دس ْنآ رهلاىف ةدراولاراك ذالا ن ندي ات ف ع

 همق هسقل : لاز اك كلذكن اك اذاو هسقتيهقاكذ ىذلاركذالاكأس نوكينااق اك اذاو ذل

 هددج نإ هللا عمسد دبع ناسا ىلءلاق هللاَنا هلوقو هللا مالكم مس ىت> هرحاف هلوقودو هنم هر ةلزيم

 هنوالت نم قرننأ أ هنءارت ىف فياكشأ | مايأ ىفايثدلا ىف هيقرو قراوأر قا ةءاسقلا مويئراقال لاسقيو

 ه5 ىدملا مرمدنو ععس هب ىذا ا هعم نوكي اممديع ناسا ىلعول  ىذلاو هو 11نوكنأب هنوالت ىلا

 5 كل قطن هرىذلا هئاسلود كا ذكى سام م نيتللا هماجرو رثثطس اهم نيتالا هب ديو ريض

 نا ضتمار 05 نبق رو 2 داومراسكسا نعت «ا جدر او اناا جالو يم زالو هادم

 | نع ديعلا هذد ناب اها ىلاتلاوه قا نوكي اي الا كن شتا ةرالا مااهدنعفقيو

 | لامع كدلعو صو فوردملا صا. هللا مالكم الكلأ ل ذفأت ناف كا ذل ىلا ا دمع نءروذح

 ا م اف هيلع نوكين بح قاخو أ هين ن وكسب لع هدو دمت لع نم كا تلق هيد اع : عمدت نم

 ضر وكلذإ هللا هةذون امر دب نر م «ىلتن نأ دب الكرخ الا هتسل ذم هركاذن نم «سلاجاذاثاسنالا

 نحنانا ىلا عت كاك يذلا اظعأ ضو نأ رقلارك ذلاوركذلاءاسلج هللا ذا ىدنتلا اذ ههل سلا

 ْ هع اع سا لمت ءرسالانالاقو ترقلا ىلا



 انا ,

 رفاك ةمْذ ته لوخدلاوأةماعالاو“لاباو ىلذسل اه اورغك يذلا ةلكوايلعلا ىههللا لك نوكتلالا ||
 هل ظ-المهل اروط نيب نم جور كتم واحلا ارهظا نيب ممتملا نالعاو تءطت_ساأم

 ملم نم لسو هلع هللا ىلم هلقا لوسر رب ءالو هنم ريت ذق سو هيلع هللا ىلص كلاثاف مالسالا ف

 || ةلك هلري_دءاا نيكر شا ار وظل نب مقبل سه ن مئربانأ لاق لو هيلع لنا ىلصعلا هلع تدثدقو

 ماهسفن ا ىل !اطكالاأ مهافونيذلا نا نيكر شملارهظ انين وهو تامن هقىلاعتهللا لاهو مالمألا
 اهفاورجاهتف ةعساو هللا ضرا نكت لألف والا نفعت: مان كسص ولات منك اولا

 سد هما تان . ةراني ساحنملا لع نامزلا اذ هىان راذهلف اريصم تءاسو مهد ما هاو أمكئؤاف

 دوعن لاح ءوسا ىلع مهعمنوأسملاو نيم ىف هااو معاةيالولاةرافكلا دس هنوكل همف ةماقالاو

 موف هلاكلاك نيذلا مه نيإسملا نم همفنومقملاو سدقملا تنبلا مولان ورثازلاقاودالا مكي نمهلئان
 قلخ لكنع رحاهتلف كلذكو اعندد نوةسح مهنأن ويس مه واسندلاةاسخلا ىف معسل ض

 كءلعو (ةمصو) ملسو هيلع هلتا لص هلا الوسر ناس ىلعوأ ءاتكحفو قحلا هّمذدقاعرش مومذ

 معلا ىلع هسقنب ىصت نماضسأ | لماكلا ىنمسلا ناذ كناكسو كتاكرح عج ىفلعلا لامعتستا
 نمىلءملسو هلع هللا لصهتنال وسر ىئادقو ملي ل نمملعو لع و ملعف هلدتنا عرشه م ك2 ناكسف

 نم هنهللا ىدعبام لمد لاف هنأ ملسو ه«لعدتنا ىلصهنعثدثف كلذ ضقت مو هاعوهبلعو للا لبق

 بشعااو الكلا تتنافءاملاتابق ةفئاط اهتم تناكفاضرا باص ا ثيغلثك لسعلاو ىدولا
 اهنهباصاو اوعرزواوةسواتماوهرمشف سانلااهيهنتا عفن ف ءاملا تكسما بداح اسهنم ناكوريثكلا ||

 لعق هب ىثعناع هللا هعفنو هللا نسدىف هذ ن نم كل ذكف الك ت نت الوءام كَسءال ن اغمق ىب هاما ةفتاط

 مع نع خان ن نكمشالكتياالوءام كل تلا ناعمقلا لئماسأر كا ذب عفرب ل نم لثمولعو لعو

 اذا كناق كلف: قردتو سال ئذت ةهعشااوأ جارمسااكتوك ت2 لمعلا رتو /-عنم ن كالو لعو

 كلاسعو هلئابرلعلا نم هلعت نكن لرخاا!عل وعلا كلذ كثووو ارونواناهر فكلها لعج تلعامب تلع

 كنلعو (ةضو) نيدنرلا نيل اعلا ءاذعلا نم توكنتا دوا كيرخ ىف هللا دن ةعفتم هم

 ناملعاو مهنا وحءاضقىف سلا ماعطلا ماهطا ومالسلاءاشفانني هوما نم هللادايعادّدوتلاب

 كلدك ىب اد سطارتاس هل ىادتوظع هنم نشا اذادحاو ناسناكدحاو دج مهعج نينمؤملا

 عمنمؤملاكلذ لعفي ل ىتمو هللأتلم أف اهم تدص| هن كف ةبيصعنمّؤملاهوخأ برصأ اذا نءهؤملا

 داس ءاضع| نيد ىحاو اك نينمؤملا نيب ىحاو دق هنا ناث مهتانو هنا «نامعالاةوخاتتشاخ نيئموملا

 هيلع هللا ىلص هلوفوذو تالا ثيدحلاىف ملسو مسلع هلل ىلص ى لا نملثملا عقوا ديو ناسالا

 ع هل يادتوضذع هنم ىكتشا اذادسملا لثم مهجارتو مهفطاسعتو مهذاول ىف نين مْؤملا لئملسو

 فاضي ام عم هللاءاسعما ن نم ناك امل نمؤملاناو هاب ريثكن مؤملا نا لعاو رهمسأ ارو ىهل ايديك

 هللاب اًنمّوم ناكنذ هلذذعالو هاسال نمو اوخأ ن نمر يلا اا ووصل لطلب مكلذىلا

 0 ههللاناذ ةمدعلا ىهوذهوهلا-وهلوقو هلءؤ ىف هق د دد هناف نموههلن اودأم ثمح ند

 : انو اعما ىلع بذاكلا قيدصت ناف قداصلا الا هلا ق دصي الو كلذ ىف هق تصر
 نمهنا كشالد.علا ذهن افانمؤمهتتانوكنُسهقئا هنامعا تين نك كشالد بذكبذاكلاق قيددتو

 تمويلات الم بنخ سبأ ب زان نمو هلال هللاعمهرودا عج ف نيقداسدلا :

 نمو هلا ممتعاو كلذ ليث ىلا لصوملا ,قي رطل اك رادق ىناف عفتتتانمؤم هنوكن هللا ناعالا ىف ١

 ( ةمصو) هذايعل هعرش امال (س دلو يقم سمط | رمض ىلع هللا ناف ميَعَِسهط ار ص ىلا ىده دقف هنا يدعي ْ

 اءادمو هيزر فرعلا ىف ىعسي امم كا ه5 نم كيلعز عي نمو كلام ىف ار ند هي هللا: ”لدنصباملش كرد !

 نباص ام هنعدتا ىطر باطخن نب رع لاعاك ايف لةوثباهاوزندنغ نوار هبلاناو لانا لقو |
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 ا ا اا ا اوس نادم قوما

 ]| ةعج تشل اذاف ةعمبا مانا ىهو مانا ةعبسس قا هللا نا قل ذو هبا لسغي نعثب دس | نعد عمل

 || امار تا هتانم دك ةراهط نعالا ةرود لاء رم هنتالؤةرئادلا ة ديدخلا ىهف مانالا ترا
 | ل_غلا كا د كحوبرلا ةاضرهو مسفال ةرهطههناذلا وسلا ىفهاج اك افيلقنتو اسي دقتو كناذأ
 | ْ يبا | نادشيح نم هيدللا ىضريالعف لعفد بعلا ىأ برا ةاض هو ندبلل ةرهطم ع ومالا ىف

 || نيرما دح 1 نم اولذعالفل اد اوهونيدلانمئتىفارملاوكاناو (ةءصو) .مىهالثتداف كاذب
 || جقنت كلذ ف نوون مهتارطانم سلا ىف مودل !تامزءاهةذ لعب اك ال_طيسوأ اقتحم نوكتنأ اما
 [|| قل 'بحاص هيلدا وهو هم_ذتربالالوقوهدقتعبالاس هذه كل ذ فرطاانملا مزتلي د ةةمهرطاوخ

 . || ةماعالالرطاحلنا ميقنتل كلذ لعفنامغ اد لوي نأب كل ىف سفن هعدذت م قدس هنا هسفدتقدعب ىذلا |[
 || ىلعهروهظو لطابلاب هلام اذا اعلا ناو لثاه لكصن اسل دنءهللانا لعامو لطابلا

 بحاص ىلع هروهظ نمىأر ا. لطاسل اكل ذ ىلع دلت | اعلا لعهمقف هنأ هدنءوهو ىلا بحاص
 ْ | هنم عمماجل.عي عماسلا اذهمادام هيقلعتي مالا لازرالف هتمواة من عقلا باص عو وللا ||

 [| ةسنلا ضورىف تس ميعزان أ لاق هنا تباثلالسو هيلع هللا ىلصهننالوسر نعريل تا قدروا ذ هاو
 || ءارملا «نموا-زامناكناو بذكلا كرت نا ندا طسو ف تسواتحم ناكح ناو ءارملا كرت نأ

 كِبلعو (ةيصو) انق>الا لوقيال نكلو حز لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناكو لطابلا ىف ||
 تثءبامنا لوقي لسو هسلع هللا ىلص ”ىبنلا نافاهفاستس بنتو اهمراكم نابتاو قالخالا نس
 || تناك او هقاخ نس> نا ةنطلا العا فاش نعضدق ل سو هملع هللا ىلص هناو قالخالا مراكم مال
 هانااشتلماعمىف هسعم هقالخا فرضي ىذلا هعم قلختملا عم لعفن نأ نعةراسع ةنبسملا قالشالا
 نألاحلانككلذ نمدبالاو رعمودع طعنا اديز ىضرزا هناوهلباةدمقلللا ضارغاناانملعو

 || هسفن هللالخداودلا اذه ىلع مالا نااشرارادو قئالللا عسج ىضرب يركح قاخ ىف موشي
 رغسلا ف بحاصلا تنأهبرل لاق هنا سو هبلعهقنا ىلص هللا لوسر نعت ناك ةيدتلا ىفهدابع عم
 قىتالاقو انعم هقانا نزال همحادل لوقي ذا لاكو منك امنا مكعموهو لاكو لالا فةةللاو

 هنتأت هللا ىذربام لكف ةصاخ هللا ةبعصىفالا قالخالا مراكت ف رسنالفانلقىرأو معسااكسعو

 لأ اهئاو ريغلا ىلا ىدعت وأ قالا بناج صخعامم قلالناو :للماسعملا تناكءاوسو هبنتحت همضربالاميلكو
 ىضرانمؤم نكن ا هناف ىضروًاريغل اكل ذ طل دنعءاوسو هلا ىضريامماهناف ريغلا ىلا تدعتنإو
 اوذختاللاقووخانونمؤملا امنا لودي هللا نافاندنءهلرابتعاالفهتلاودع ناك ن او هللا ىضربابع
 ءاوسهتنا عمالا هفرعصت الف هللا ىذرياهفوهامنا قلخنا نسف ةدواانمّا وقلت“ اما واكو دعو ىو دع

 ”ةمذلا لهأو نينمؤملا مج هب عفتناهلا بان ب عار نكهتلا بات صتخ اهفوأ قلخلا فكل ذ ناك
 || ناحو كلم نم فص لكن مقالطالا ىلع هللا ناش نم دح أ لك هلماعم ىف نمؤ م لك ىلع اذ هنن ناف
 ]|| انلقالخالا ةلاسر فكل ذانركذ دةو نمؤم رغو ندؤمو داجبو ندعمو تاسنو ناومحو ناسناو
 أ همف انعم ف بي رغفطلء زج ىهو ةئاسخو نيعبستو ىدح من سانلاوخا ضءب ىلا ابهباشتك
 || هعمو هضأهف رصت نم لاوحا بسب قلخا نسحو هي قملي ىذل نسا قايللاب قلذلا عسج هلماسعم
 || ليوطتلا نمل ذىفاملهداسإ ىدت نأ نمرثك] ا هاف هبفرظناف عقاولاب كل هم ليمصفتل ار مامر صا | ذه
 | الااهفا_ةنمىالخالا مراكمفرعتالو قالخالا فامغس بنجحت كاذكو هريغ برال قفؤملا هنلاو
 | كتتوعيالف حف رش وهو عفاةسو اهمراكم تاعاهفرا م تفرغاذأف افرام ف رعت ىح
 رهظان ب مقتالؤةرعبلا كل عو/(ةصو) هؤجؤلا فالتخان فاتن كا ذناف قال الا فراصم ماع |

 لاتمْلا مأامهتاناف هتاةلكل ع ردكسحلا ةلكءالعاو مالسالا نيد هناها كلذ ف ناف رافكلا

 1| مانا ةعبس

| 



 اح ره رضا نم م لاعتاك * مريع هللا قَد نمو

 000 اىاضناو .* هناءس-ريغنم هتزربو

 ريثأت نم ةءاقو هللا 7 نأ اهثوجو ضءب ف ىوتلا ىنعمناق هللا ىلع دعا الو ىوةلان نق تاس
 نكست امو ؤثواوه نعهنفت نم لعب وهو هضثب رصب نا _نالاوا مل« ذإنةءابكيلق ىف بابسألا
 ذدكَلا نم دب الف م,ملع مدنا ىلع بجو او ىلا علا ىل_ع ىنسلاب ىنرماهتنانا لوةدالو فن هيلا

 كاما ن ندم هانلقام ضقام .الازهناهد نع هللا موقزرب رنا ةداعلا ترج قا |تا.سالا يف

 هحول ادد يدمة دمع تع ةدقاوام لمعءتال كلا: اق امأيه دع نوكيا اأو كياَعب اهءلع داقعالا نع

 رعش امهو كلذ ل.ةامهفر ءانكا ل نيش دشناانأو ىسف:ىلا تعجرم

 هللاد_ب ىغأ لكف » هللا ىلبعالا د_ةعتال

 هللا عمالا نكتالف #2 هاج باسالاهدهو

 تدجو ناو لجرلا كلذ تا كنا لءاو كن اءامهحاق اهيلا نكس ىلقلا نا تددجو ناف ك سفن فراظناف
 كلذ كا م_عاقهد وجو ةلاحو نيم لاب لا دقن ةلاح ل د شع ىودساو هللا عمانكصاس يلق

 كلذف بال ثدح نم كَ قزرِناف لاعلان مكناو اءشهقنأات كرشيلو نمآ ىذا ل-جرلا

 ىذلادانملا بيس نمل ف زرداو تا هل م“ مو 0 0 3

 ْ كد ءلسا ل ا يل مقوزره

 < قدقد عم هاف كل ذلعاف لدم ,ىدلا كلذ ن نه تقرئزاو تاكا ناو بدتختال ث يح نمالا كةزراف

 ! عب هللا الا تساةيافولا تاف :ميموأقو ممطاون نوبقار نيذلا ةمهلالا ةيقار 11 لهأالا هير ءثالو

 : لع هل وق عما دهو لد وزع هللا ىل 1 هداقعال اهلعدايقعالام 52 بابسالا ىلا ل ه:نأن هدنعلا

 ١ (ةيصو) هنلع مالا وهاعهمالغأو دمع هللا ةمصو ىهوةن الاهدهىف ىوقتلا حر اد هفاسر كش دل

 ١١ كدزرناو قالاالا ىلعأ اه كتلكمتلا ىقلعاناو لونا مزلاو ضرالاىفاو واع ديرتنا ىلوان ردحاو

 ْ كافئاامناهناف راسكنالاو ةلذااو عضاوتلا كمزلب ىذلاو لجوزعدملا كِل دف قالا بواقيف ةءفرلا

 1 هلل مت مارح نيدلاولا قوةعواعقءدقف هما ىلع بكت ن مو لمسات كاسل ضرالانم

 وطتاق“ م1015 تن نا هعضوالا ا. دلأ ع نمش عذري ةرال نأ هللا يلعاقس نأ ثر دا يفدرودق

 1 عفراذا كل ذو رانلا ىف ةعطد هعضو اذا ىاعت هلا نازل ندم مه« نمل عؤحامو كاراهقلا عضو

 ةعئرلا نم هاطعااهف هللا يقارب نأ ذبال هناالا هلا سا كلذذ هللادعفراذا السان ءيثااثاذ

 | هناثدلداو هتيدو.عىفارظانحرمب الف هيأك مزلبو هنان ىذغيو لجأ ن همدخج مدشتو ةيالو نضرالا ىف
هن اذلال بصخملاو شر 1 ىعامناةعِفرلا كت نا لءيو لولذ هنأب فوصوملصأ نمو فءضَن 1

 , هنأف 

 ةلرئملاولعلاق ةلزتملا كل ىف هلا هاتان نم ىلا كلذ لقتتو هل تبى ذل نزولا كلذدل د. لاهنعلز 0

 | ةيالولا فاسو هدع هللا ىلص هلا لوسر لاخدقو هيف ةمالولا دارا دة ضرالا ىّواعلا دارا هنا دلال

 ناو ض وال اا واحب, رئال كلن اه, كل مصوا ىزلاف نيادبالسا نم نكت الذ ةما دنو ةرسبح ةمابقلا موب اهنا
 لمت نا كنأذ عو بنو ةنكسموةلذ سمها د كيستت ف وكت ناالا هللا نمتنا تلطتال هللا ل العا
 | دوهشل ا ماعق مهل ل هع نأ ىلءالارب ءاكملا وقاؤتاوادمس هاو كلا دووشم قاعان وكت الاكل
 | ءالصلا كل اور لق ءلعجاو ةعدم مون لكى لاستغ الامئاءلعو ) «سصو) تولطملا دوجولا هناف

 | ىلع بجاو ةعجلا ل غنا ىهصأا ف درو دق هناهابحاو ىَدْوت كا هضوناف تاستغا اذاو ةعجلا 1 ١

 و
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 رك متنا لاك هلالسو هلع هللا لسانا لوا 00000 داى ةمهلالا ماكحالا

| 

 انام تاو سرر ناكر شاكر ينس اونا كسا ا58 سلخ اب .دضو * لكو ىطءأ ام

 لدب حضي وفتلاو ميلستلا ةجر د قزرتف هلا ىهالا لذا هلع صئالا اوهاعانانا افر ءداده سو هيلع

 رافغتسالاو دب ودل ايفة فل الا ىف ناك نا لالا بسحب هيف هيئا عجرتن انه هع امفدووحنا

 اًةتقرءماتسوفنىفازع دمر هللا لوسرةءاطوهللا ةعاط ىلعةماقالا باطوركّشلا ةقفاوملا فو
 | لاح لك ىلع هلل ده اوودو مهصع دج نيرباصا|و ىعسم لجأ ىلا ىر ات دلا القنا دنع يش لكنا

 1 و هبسلع هللا ىلص هنا ل وسر دمع ناكح اذكلضفأ ا 0 ود ومهصاع دج نيركاشللو

 1 نأ. نم ىلدا كل 3 قلبو هلع هللا ىلص هنا لوسرب ىسأتل اوءا رضا اوءا ارمساا ةلاح ىف "لدم ”زاعهءر

 ْ ةتلاسرب همركاو هي -هلايذلهلنادمش ىذلا لمكملا اعلا هعضوامم لعل هناقرحا ادج طشتست

 | ءىعول ةنستننسا ذاك ناف تءطقسا اما عأ ثدحت الذ 0 دج ىو رو رجعو تصل

 0 رتاذاو ام لعنمرحاواهرحا كل ناف همس ى هو ٍلسو هيلع هللا ىل_دهلنأ لوسر نعاهلثم

 كر عا كلت كك عانتا ىف رحا ناف اهنسي ل )سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نوكلااءابنا اهتيتست

 | ةرثك هركحح, ناك سو هلع هللا ىلع" ىبلان افريثكي تانسام ثدح نمل رحا نم مظعأ نينستلا ا

 هنوةضدالام كدَف مهيلعل زي نأ ةذاؤم ءامشاىف اولأ:نأمهاهر كي ناكو هدا ىلع فدلكتلا

 || انف اذهلف اسف دكرت نكلو كلذ ىلو ا ملسو هيلعهللا ىلص "ينل اناكو فاك د ّمذ نس نمو ةقثعالا

 ا نب دجا مامالا نع يغلب داو كل هنرك ذا كلاب لعجاف نئستلانمارحا مظعأ لرتلا ف عاستالا |

 لو هلع هللا ىله هللا وسر ناك فيك ىن غلب ام لاق كلذ ىف لب : يطبلا لك امو تام هنا لمنح

 ا اذكه مالا اعرت اسىلع ةمالاءذهالعمدةئاذ هلدعو كلو ةيفكلا غل لال هلك اب

 ظ ,قوعداف ملسو هل هلع هللا ىلسص هد ا ا اك

 ْ لاف لوقو لعق ن نم ماع لاعلان وسال لور قدكلا ناك دقاهلوقو هللا مكس

 ١ كيلع (ةمصو) دروا_غري حصا !:.ءالا فاك الفندق عرفت نا تيكن بص نأ نمر

 الع داممعالاوهىذلا 0 نم أ.ثهقلا ل رسشتال نو هو هللا قص نم بحوالا ادانإ

 ١ اهري_ةءواهلا لاقلا نوكس ىهو عمشش ًامطلاو لقااناهملا نوكرلاو ةنعوذطوملا بابْسالا أ

 | مهرنالا ةتنانمدعرتك 2 ةراشالا بان نم هلوةوهو نمؤملا ف نيدءزرمنعأ نم كل دنا أ

 | | ناءالاق ضقنلاو هقلادوبو نامالا هعم نوكيىذلا ىلا رم لا اذههيولعأ تاو نعي نوكرمشم

 هلتادمح 0 ضفاش ىذلا ىلا الما اوه كلذ ناف ةهولالا يفال لا عقالا ىف هللا هم> ود و

 نع محتل اثد دا ف درو هللادوس ونا. الاال هد ولالا يفاللاعفالا ىف

 ا ركنا ملغم أ 1ع بالو ءوديبعب نأ دابعلا ىلع هللا قدام نور دتا لاقت هنا ملسو

 لمح اق, مبدعي ال نأ كلذ دلعف اذا هللا يل لعمهم-ام نوردتأ لاق مث ىئذناو ىلآسا ل رمثلا هيف لخدذ

 |هجو مهن كم ذا هتانالارطاخم هاو راع أت هقاناوكرشر ماخلاممم : اف مم ذعبال نأ هلودنم كلا

 بابسالاىلارظنلاوه يذلا ولنا ارمثلاوا مالسإلل ضان اءكريذلا هللاباوك را اذاو هنا ىلا الا

 ١ ا هوس نويل دعس اهدوجو لاح ىنفدمفإإةضر جيانهنإلا ماع ابقعالابمميدعدقبشا ناتو داتعملا
0 

1 

0 
|| 

1 

 ا

 تالا ذوو يف لاج لكىلءنويذعم مهفاه دتفباو نعت اهو دفا ذاوا من متنا _ دف 177م وسام اساسا سس سس سل
 : دوجوب الواهب ةةينولابث الو اود ازكسإناببسالا ن نماسم هتاءاوكرش لا ناو اهدتقو |

 !قتينمو ىلاعت افكت و. إل تيم رومالا نامتا ىلعر داق هّناوهو هملعاو تعا ىذلا
 نعش وهواهطن كل ذ ف مهضعب لاق دقاو تصالح نمدقز زواج تع وعجم |
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 ل

 هس



 اباه لول كيلو ب البدع راسا د كيلا

 ١ تشان .' الاهذهيو ةن_سح ةوساهللا لوسرىف مكل ناكد_هاّدِل ه_عرشام تع تاك نوكن .ءاز |

 1 .لامدلا وتاوهلاوحاوهل اعفاوهنانكح دو هناكرح عج فاسو هيلع هلل ا ىلصهنا لوسر ةعمع ْ

 لثمو نييدمؤملا نود نم كل صلات سهلا حاكن ثم ةنسسو [تلط ىف نسنل لو كل نم: نا

 ايدنو امسأت هموقن : نةواضرف هموّش )سو ه-لعهللا لصو عقد متل 0

 اهيفوهتيصو ىف رتواف ثالث مل-سو هيلع هلا ىبص ليل ىناصو اًدرب رهوت لوي مالا ىفاّكرتسشاف :
 افاص-١نْم ادحاوالاةئامامسانيعستو ةعست هلل نا مدصلا ثي دا ىف دروورتو ىلعالا مانا الن او

 ا١ىذمرتلا تالاؤس باف با:كحلا اًذهىفمدقتدتورتولا ينضرتوهقلانافةثلسا كد ١

 نين سسحماو نب رباصلاو ني ركاشلاو نب رهطتملاو نيباوتلا هللا بح ىف فراعملا لصف باونارخ وهو |

 ناكلا اذه اهانركذدق هللااهح ال« اسما تدرواكهنانتا بحي تلا نادروامتمهريغو ا

 4 ىلاعت هناف كاطع اامفو كمذخ افق "لجو علل بارع كملعو (ةيصو) اهداعان ءىغاف

 | كلناكن هوب نا لتس ابا ع ١ اكل رباصلا بج دناف كبصيةربصتلالا كنمدخ أ اما

 1 كمل ادع لعف ملي صمكيدارا ضقت ماذاو ا اهل اذه از اي ا 1 اة اذادنرت

 ارم ةمقاع كل 3 فهي دم كماق كعم لعق اا ىمزكم تنكن او كت ةيلصل] هضتشنام |
 ١ ىلعريصلان مك قزرامىلار ظننا ابا همح ىفكنازيق هبحا اذادبعحاصمىفوهتمريغهقلا نا |

 كذع لوزيءئث نءامو هقارف كسلعُز ناعناكحا را لعتوناق مهفلاررو كم 2

 رعش مهضهد لاف هلناالا هللا دعهنم ضوع كوالا تايزلألا نا

 شصوععن متقراق نا هلل سلو 35 ضوع هتةرافاذاءوش * لكل

 ٍ هذخ ام ىل_عربصلاكاطعأو كسلع هب مام ام هل نم و كدلع ماو كلاطعا اذا كل ذكودل لثمالةناف

 نيرك املا ب كبحأ اذاو شو لعلا تح كاعتالا:زيصلل كمدخل كاطعاف كم.

 ركشف ءاحف سانأ !قيرطف كوش ن نسغىأر لجر سو هيلعبللا صدقا لوسر لاغهقلا كلر

 هائرك ذامودو قدرطا!نعىذالاهطام اه انداة معه نوعيسسو عض ناميالانا هلرف ةتف هلعف هللا

 نم كل ذنع هنيواماك اه.تأيفنامعالا بعسشن ءثدب قئوملا نموملاف هللاالاهلا ال لوقا ةءفراو
 بس هلال ر كج اموريلنا نم هيدي المو ةفكلازاس ىذلا نِمّوم اوه كل دف ناميالا#بعش ةهلج
 نمل داز كلعهي مناام ىلع تركت اذا كيا تلا لاسعا ىف ديزتلالا هب ناسالا كإ عر شان هّسن دتارحأ
 ”لركشا كد از امهدزفروكيشلاوهف هدام ءركتب هنأب هسفت فصوو مكن ديزال حر كش هوشه

 1 ءئثماق هللادتع ىعسم لس ىلا ىرحت ان دل! ىفئش * لكوراد_ةعودنعئث لكنادّقتعاف اذه عتو

 هئم هاك ص الاف هنمالا لاطعااق لاطعا ناو هملاالاهذخ اخ وف و نم نان هتتودوالا لاعلا ىف !

 ١ : ن2[ نمكلاوحا عج ق.دبكنهقا عمدوكتنأ ادلع ام ىلع لحالا نا تلعا ذا كي كو هبلاو |

 ُئ : د ودك اجر سفن لك قااط ءوذخ نم كفن قاولتتا ل كنافأ# -

 || نكتاف هرحا كلة فءاضارع رخ ناكن اف نانلوأ يلقب ر/كح ةنءحرخاع حجراشلا سف: كنمإ| ش0

 : رذع درو نافذ ْكَةودراووهو هءاشاع لن ادلا كف كدطعيو كل 3كلرَذ هعل 1 هزة 3ك

 ةيوتلاوزواكلاوةرفمملا هلأساق هللا ىش ربالانم كل ريغ ناكنإَو ركشلاءاهلبا ةفهللا نه ةمعتوهف
 ١ ثيددخلافدروو مولع بوتنق هعلا اوبوّسو مهارفغف ةورفغتملا ١|ةدابع لعب وتذلاىىذقام هناك | ٍ

 ل ميك للطءتيال ىقح ملع بوو مهل هللا رفغف نو وو نوعت دن موب هللا املاوددتلول ١

 افن



 : ةيمقتاربتش ف اعبط هلا امج اا لامع هتوكلالا مس الا ١ اذهب لاما سامو لاملاوهو (ثلاشلا ن نكرلاامأو) ا

 اه ٠

 ُ ناكولو هيظعلو لاملا بح اص ةبعب بولقل | قلعو هدوجوبراؤمالا ضعن ريسن لعج ثمح هداسع

 ٠ اهرولاملا نمهدشعامل مهنعهئانغتساب سوفنلام- هول مظعلا !!نيعي هبلارظاتنو.علا نافال.ذج

 1 هدنعامب ةعانقلا الوءافتك الاسف: دالو هسفنفمهلا ار ةفىانلادبثا لاما بحاص وكي

 الا تلطفلاملا١ اوبحا لاما ل جال لامملا بر ىلا بولقل ا ل.هملاعلا ىأراملو دس انعةدايزلا ب لا تاطب وهف
 ا اهلىتلا ءالمالاو ةنتفلا عضومانهو هبح نم دبالوذالاملا هينوبح ايهلإاهجونوفراسعلا
 ال انحاض هرق هنا اوضرقاو ىلاعت هلوقاسنم ةمهلاروءا ىلا اورظنفنوفراعلا امأة دا دهملاو ةلالضا |
 اونكثح هعامس او ذم باطلا اذه لهأ نماونوكمأ لاملا | وبحاف ةدفبا باعصا الا بطاخاخ
 : نلذ ممم قملا ةلوانم هناط ءاولاملاب موال. .هق نجحرلا دبب عت ةقد هلاثنا اورو هوصرقا اذاف

 ضرقلاهلاؤس نع همطعن نك ىدبيتقاخا مل هلوقب مدا هللا فرش ثدقو ةلواسنملا هلصو مهل تناك

 ا باطلا اذ_ءلالهأ اونإاكخالو اوهام لاملاالولذ هدم هقلخ ن نمفرشلااءذاذتلالا ىفمتأ

 لاملاب .بق| جربتي هللا عم ”لصولا مي كلذ ناف ىناد رالوانتلاا ذه ضرقلاب موال هالو ىهيالا

 مهنم ةورثلا لهأ ةجاملا لهأ هداسعنمنيلئاسلا ةلزنم هسفن قدا لزنأو هنم لاؤسلاب مهريتخا مث
 اقتسام فتش ىدبعإ.بإا ذه وة ثند |ىفهلوةبلاملاو

 نم ةعطقو هسارس هنوكلق داولا ةنتقامأو اذه لثم ىلا ةادهم ةننق لاملا بسرظنلا اذه. مهل ناكتف
 4 ف هتسفنس هللا ريتش اف هسفن نم +, مشل | ىلا بح اةوثالو هسفنئشلا بح هب هيءاسشالا قصااو دك

 ألا لوب هلع قولا ةماقا نم قحلا هفاك اع هملارظنلا هبعح لهىربلا داو اهاعس هنعةراخ ةروص
 ةمطان ن اول لهجتال ىتاا ةناكسملا هبلقن م اهتناكمو ةمطاف هنتبا قح ىف لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر

 ال رعامداجنو: ةشطالا ذب هنو تامنانزلاق هش! ناطللا نيرعدلجو اهدي تعطق تقرس دعت
 ١ هللا ىلص هللا لو سر امهّيون ىف لاق ىت>امهسوة:فالتا هش ىلا اءييلع دحلا ةماقا فأر اأو هل

 ا قالا ةماقأب دوه او امهسفنباداجنأن م مظعأ ذيول ىأو اهتفكل ةمالا ىلع تقرذولا ب !سوهللع
 .تضيقاذانمّؤللاىدمعلامدلاولا وسىفداولا توم ىفهننال وة« البلا فم-ظعأداولا ىلءهوركملا

 || نتفلام ظعأ نم ىه ىتلاناكرالاهذهم تح انك ةنجلاالا ءازرب ىدنعاسندلا لهأ نمهضد

 1 ىيصونمو) هسفس ف هنم لع اللا لسجرلا كاذف ابن هاعرو قلسا بانج رثآو نحل اريواو
 1 ىربقلا ةرودلافهسلاهورهّللا ص شت ماناذا ناسنالانالرتو ىل_ءالا مام الكينا (كلهبا

 الأ ناكنا اهكساءاشناوهرعض مْ )ناكح نا هللا اه درءاشن اف انورىأرنااهيفهسفن

 ةلاح ىلع مان رتو ىل-ء ماناذاف رتو ىل_ءالا ماني ال مزال نا الانا طاسنحال أف هلأ ءاج دق
 ّْ ةبرقوهانعركأو هسفنالا بح ااق رتولا بحيرئودقلانا عيدصلار يمنا ف درو هللاهم<ىلل_عو

 ال ”الاعفا عبجف نتولا له نم تنكمازا لابااهيحف هسقت ةلزنم َكِلْرن أن أ نم م-ظعأ

 ْ اوَرَؤا لانة فلسو هملع هنا ىلص هللا ل وسر نآس لع ىلاغت هقئادل صا دقو ةمكلاوددعلا بلطت يتلا

 1 00د ادوالطبك ندد اذاكلذكو هتسصاخو تال هن نارقلالهأدنأ ازعل عا

 ' مقار عسانا زمب رشا قاوفلا لذخأ اذا اوارت هدام امامادطلا وسح ىلءاملا كب هن
 |( كف نعحدَملا لزاو تاّرم ثالث س فنتق كب ريش ف سفن ذاو ىسفنن هنبربا ذهن عاني

 تماكناذاو ىوزاوا شعأوانها هلاقلسو هيلع متنا ىلص هللا لوسر ل رمأ اذكه نقذناا
 ا ع د ب 0



 ماكدقدزعلاوالإ هلل هلل م1 قياف اهل عت لوا مسالا كلت تعا وسلا ملا ءاعسالا عييمجم ىلابعتهندبعف

 | لسو هٍلعهقلا ىلصهتتالوسرسيؤلاق ىذلاو هو مسالا كلذ ةصين لاب / ناودلاسو هنروصي هبف
 فرعي كأ هناععا نم ىنعي ك فاين ما دحأ هتلعوأ كبيغلء ىف هب ترئأت ساو هللا» اهسايهئاعدف

 هلا ليوا لءيالو لاحلاوةريودااننافالا قرومالان هاريثكن اف ايلعهريغ نمل صفي تح هنمع

 ههت- ىف ةنتفلا تمعن تناكف هللا ىلا هح هّدردقف هانز تس ال اراابحا اذا همق كلَدْنا يم | ا

 هذه تناكناو اهريغنو دكا ذ ىف ةصاخة أصاب هةاعئامأو اهانا هبح ىف ىلانعت هسلا هتعجربهتنا هبحاف

 أ لأ قنيصنعتلا ني ذهني ةناح ورةي سال كلذفدأ أسما لك فدي راساهان رذ ىتلاقئايقحلا
 لجأريسغ ىلا ىر ام همو ىمسم لأ ىلا ىروعام هذه ىنورلا رظنلاو ىعسطلا حازملا رةأثنلا|

 | هليسس مرتك |اسم ن ناك هناف ةثث اعلسو ه- ءلاعهققا ىلص ىلا بكل وزرال قلعتلاو توملا لجأ لبو ||

 نما_دخالا نيعت ىلا ئه ىناوثلا تايسانملاءذهناهواوهواضيأر كباب هبحو هئاسن عج

 هتلادابع ضعباملع نوكيىتلا ة#تلطا اهب ؤرلاو قا_طملا بلا كل ذكو هان ركذ اموه لوالا بدسلاو
 5-1 0 صخب نود لاعلا ف صخشب صاختام

 ىطعت ماعلا ًاشن ناف كلذ ندد ال قالطالا اذه عم صا ةبساسا صانخضشالا ضءيل صاخ

 ”ىبنلا لوقلثم قالطالاف ”قالطالاوذسقتلا نب عم ملماكبلاو دديقت نم دب الا ده هداحا ف

 دسقتلا ل بثموةأ سها نم ةأ سها صخاموءاينلا ثالث مكحح ابن د نم ىلا بيج سو هيلع هللا ىلص ٍ

 هئوك عماهريغ نوداهب هتدق ةناسور ةدهلا ةدنل هنا فراس ن مرثك أ ةشئاع هبح نم ىوزام|

 | نافااثنننمىاشلا نك اامأو مهف نملةنافكه يفامدحاولا نكرلا نمانركذ دق ذهف 0 '
 نقب ةصلا بولق نم حري امرخا مرئماها ل عالىتلا ةقئاطلا ه.ف لوقد ةساررلاب هتعربعملا هان اوه

 لأ ندةّماعلا همهفتام لبعكلذنولوةءام لوقلا مخ هناا ع مرتع را

 اروماناسنالا سفنىفنائالذو كلذب هلا لغأن ملمكلاهوصقم نم هنيبام كلذامناو مهنمقي طلا

 ىأنونلمئامو نوةام هيو ضرالاوتاوءلا فءبلتاحيرذع ىذا اوهواسييف هللااهاسم ةريثك

 ماما مفدافخ ااه هسفنن ههدبعل حرك قل لاازي الف مكش مكنم هن ولعتالامم ىتشامو مكسر هظام

 سالو للعلا هفرعيالام صرلا ن هبيبطاا هم ىرب ىذلا صدا كم سفن ىف كل نا فرعي نكن
 فرعه 8 فرع ند لسو هيلع هللا ىلبه لوي هارتالا قانا سونى هلت اهأيخام كاَذكه بفن نمدب
 2 * ىدس ال ازيالف كل ذري_غال هنببع ه سفن ن ا عم هسن فرعي د لك امو هنو

 ح - !ةريثكلا ةفئاطلا تااقف كلذدىلدنق هلع - نكي لام كلذ د_ع هبفن نم لعبف هدهشف ايف هايخام

 اهل ةماعلا رغبح ةساررلا نوي ح رخ اذا مهلرهظبف ةسابرلا يح نيقي ةدلا بولق نم رخام

 اواكاذاف مهاغاو مهاوق عمجب ركذو مهرصنو مهعجس هن !مهيف هنن! لاق ام ىلع متوكن د منوبجت ممماق

 | وم ماعلا ىلعهلة-ايرلا ناف ملا اهلذااسهل هللا ب جالا ةساررل اود اق ةراثملا دهم :

 و ,اانألا سيرلان اك اموهددع مناف ملاهلا ىلع رسئرئاالا |

 هلال اهود هنو دعشتو هنورف مهل ةسابرلا بح نقي ددلا بولق نم حرخامرخ 1 ىنعماذ_هف كلما منا
 ىلا! ةروبلاههوداهبزفلا اقل جج اخ ةيايراا رب منا مهجاف ساب رلانو الف مهب ولق ن نم حر

 رجلا انه تاليو أت ضعن ىف هتروص ىلع م وأ قل هلا نا ا بسو هيلع هللا ىلصهلوقيفا يا هللا موةلخم

 نوكسف نك هلل وقب نأ اش دارا اذا هلوق نم ةلكى ضم الو ةملكل اضم اهانطساو كل ذراعا هنالقو

 | لعق هتبعياقي عمددعلا اذه فريق دبعلا اًدسه ىوق هقنا ناكا ذاقتانههاج ناكنم هالسا ميعاف ||
 | دارغنالا قملو ةبدباةظدتعالزبو ”لحو' تنءهللاو نر دمع هناف لثاع ال ىذلا لشملاهلاكلذدنع | 1 ِ ١

ْ 
1 

 || هماع قناو رخ اكلم هل تشم اكتم تال كبلم فكل! نم بحب الف ةساررلا هل ثيذملا هلال بط اةدسأ ا



 1 نص عم (بابلا اذهنمو) هلل هدب نم ىلوا هانا لاقو لاسباب
 : أعدت واتا هلام رثا نم غاب و هنامز له لب ناكو ةمحدةروص الا هماعداو نراك ١ ىف
 ا مقا زيبا لزب قالا ناكفاهنطد فامت ةلاالاىلد احد ومها هنأرام سانلا هل .ةّدساو ةئدملا

 هلاعىلاعت ةريش لاجمل اةروصالا ك: انو اا ام دنا ةمحدةروهىف هملعلب .ريج لاراب اسو هلع

 (ذاونيعملا صاملاٍبحلا اذههللا نم هتاف دقف ءانلقاك هنت لمحصلا هتاف ني لاسم ايهتم هناصس هسفنىف ا

 بيثك ةلزنمو ةداعسلار ادى هماركو لت لع نم هحصتنام هللا نم هناف نيعملا صايخنا بلا اذه هاف

 كلدبىوْانلقاك نكلو هدداشمو هكولسف اذدلاراذلا هذه ىف جور ىلع ”ىونءمدووثوةؤرلا

 [ عوشرلا (كلذنمو) هريغىل_عرطيلاو بهتلاووهزلاو انندلا صرعب رتقلاو هلي زللال هلل لمحتلا |
 || ىلاعتهتا لاه لسو هلع هلنا ىلص هللا لور لاق اذكب ا وهن تنغم لك بحب هللا ناف ةنالا ددع هللا ىلا
 اوهام رابتخالاالا سيلو داو عم ةنسفلااوءاليلاو المع نسح أ مكب وابل ةاسيلساو توما و 3

 نماس مي ىدوتو هريس ىأ* ءاشن. نما لضت كر ايت ا ىأ كنق لا ىهنائوعدلاى «هياعنانالا :

 . لشااذاةعرالا هدهداملاوداولاو لاملاوءاسنلا (نتفلام افعإ 5 اهفهناجش قيرط هل نيت ىأ» 3

 أ بلطي زان ةيقارملا عجروملا سن ف ىلل |ماقن ايف ماعو اهني ايو هذابعن ماديعا مم هلل

 «ةحوركشلا ماقمىف هتماعاو ىلاعت 1 ع ا ا

 لاق هناا سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع هنتس ىف ةجام نب ا ركذاك ىلا هت هنم ةمعنل اةيروق ى ىذلا

 | ركشلا قحامو برا. ىسوملاقر كلا وح ىنركسشا ىسوءايهللاسقف مالا هيلع ى وأهلنا جوا
 | مده ارجو هيلع يمد هنت قار ةءالوركشلا قس كِلَذُق ىفةمعتلات أ اراذاىم ومالا

 ا تير ار نر لا: م ةطباسيتا كلر ةغبل ىلاعت هلَوَقب كلذ فهريشءورخأتامو هند نم

 || لامه سفنو قئرلا ىف لسو كلذ ف هل لمقال و ةح ارلا ىلا جال ورتفاخ كلل ذ ىلع ىلاعت هللا رك

 ْ نب ركاشلا سي هقلنا لوه ىلا. تدلل عمسا ل كلذواروكش ثاديعنوك االقأ ملسو هلع هلا ىلص

 || هلا نمةلاشيال ىذلا ماقألا اذه. صاشلا بلا اذ ههنا نمهن اه ممل اركش ماقمىف ميلاف
 مب الار دقن لعل اكتب اي نافذ قانا وزر وكتب اري دايدعن م ىل.اهو لوقبهللاناروكتلاالا

 لأ ةفص:ن نم يهل بح لكل هناق مظعالاروزلا مونةيورلا بثكو ةماركلارادف ةيصاشلا هلزئمو

 ْ (ءاسنلا ةنئقامأف) هوغنمةغدلا لت بحاصا ميزان كلة نمبالزمو نو لوقو لع ةمان

 ا هسسفت ىو بج أ اف هيل انو هضعب بحأ لكل انا ىرينأب نهتبحم ىف هللا ىلا هعوجرةرو هذ |

 ٠ هللا قاخ تل اةروصلا|ةلزتم هسفن نماهازينف ىرمصتقلا هعلض ن هلجرلا نمتةلخ لصالا ىف ةأر 1انال

 ىرالف رظانلل ل ئ كا ناكا ٌذاوهل ىل_< قا اهلعذ قا ةروص ىهواملءلماكلا نانالا
 ) در رص ىرإبيلا ل سوابف هي ةّدشي هسفنةأر 1 اءذه فىكراذاف هبغنالاةروصلاكإ:ىفرظانلا

 / ان اووي ورش نكلوىلباالا ىكرافابدلع دج واى جلا قطا ةروص هيرود ناكل نيس دقو

 ! وهوالا هش ءزحب نمام هنالاهمف ىف كل ذأو ةيلثملا لب اقم ها ذياهلب اهو قدص بح قحانفاههذ يفق ”ةلصو

 الأ ريغ ىف هبح فال ىلكلاانفلا هلثم ىف ىف كلزلفا مب هلك لعتف هانز ا عم ىف ترس دق ةبححن او اهم
 ا : انآ ىوها نمو ىوعا نمانأ . 1 لام نأ ىلإ هب وسمي دحتاف هلئم
 را اذهاصخم كالمم تيما اداه اان | ماما ادهى نرخ الا لاهو

 أل ءانلا نح' ىف ىرخالا هش . رطلا اأو ةادهملا كتمع | ةقةنتفلا هذه تناكومقناهبحلا نم تأ للا
 ْ نانعا بح امتنا نا كاشالو ع وتلك ىلاشمالا ناسءاروهظانيوكتلاو لاعفنالا لاحم نخاف
 ( اديرم هنوكسم سال جويا لف لاسفنالا لاحم ناسعالا كلتنوكلالا همدع لإطىملاسلا
 ا ا ببو نحب هنن ابعالا كات تطعاودوج افا يببكلم هلع تناك نك اهللا#



 0و تنك ناو ليل احتنك |

 | قس ىف "لوز ع هللا لاق ناميالاب كده اش ى رك دلان كءافتناو كن يذاع هما نع تلتم انفاق
 قداص هلا نافام مئاجبا ىف كفن, جنان ىركالا كعفتح) ناف ناكل عمت ىركذلا نافركذو كح فو
 نام كلر دع هلوقدء:هابدرواىذلا ى-هلالاريلنا اذهمامتن هو نينمؤملا عفنت ىركذلا نأيريخ دقو

 ت1 مانام ولعمو ىنوع فنتق ىفن اوغلسش ناو قورضتف ىرمض اوغامت نا مكن ىدايعاءلاق 5

 1 ماعطم_سالان م ءانرك ذاق 2 مع لزم هسقن لزنأ نأ نكلو نيااعلا نع ”ىغلا هناف عفش.الو

 1 | ةياغلا غولب لاحم نق انآ مهعف:ىوا هلدابعلا ضف ةيانغلا غولب نع زحملانانهب ءاقستسالاو
 ![ نع فت هرنورض رهاظلا قوهو هنا طضساام اوعتتا مهن |موقّر-ىلاهد قتل نوكلو كلذ ف

 ْ أرلخا اذه ناكف هديعةب وّبهللاحرفىف بئاتلاك حرش وهبها ىذري العف لعف نم كا ذكو كلذ

 | هطعيامامهلل_ءالىتلاهقلانلعلا ىف ةقيعضلا سوغنلا ضعب ىف كِل نم ضرملا نمارطياملءاوداأك

 اوناك مكتجو مكسناو مكصرخاو مكلو ا ناول ىدابعا.هلوقربملا اذهماعَن م ممْئن هل ثكس ل هلؤق

 مكتجو مكسناو كرخ أ او مكلو ان اول ىدابعانأ_ث ىصلم ىف كل ذدازام دحاو لجر باق قنا ىلع

 مكاو كرخ او مكل وأن اول ىداسعايأمسش قكام نم كلل 3 صقتن امدحاو لجربلقرفلا ىلبع اوك ْ

 مالا ىدءام كلذ صقت امتلأ سمنان الكت مطعأف ىنولًأسف د او دبعص ف اوماق مكنحو

 لمعت ساف ةغعضا ا سوفنلا ض ا سها نم انركذاملاو د هلك اذ 3 رلا ىقلخداذا طبخملا ص“ | ٍ
 هللا دمحاف اري دجو نعاهانا مفوا مث لاهيدح اوكلاعاىهاما هللا لوقيةيودالاهذه وان أ
 0 أ

| 

 ملظو ”لضدقف هللاريغا ”لذد نمو 1 لا نعل اس نمو هسفنالا نمولد الف كل ريغ دو نمو |

 ١ ىصو:ىلاعت هللا لازامو اهلعان ىتعصنو اه مزلاف كاما ىت ٌويصو :ذهواها ده ىب رطامب كاس ملو هيسفت

 هللا نملوسروهف كد داعسهلامعتسا ىفئاعلاصوان م لكف هلسر ةد-سلا ىلعو هءاتكحو 6

 كندا ىف كف هلع تنأ لمعمساف هلع لمعتس لام اعتيًاراذا (ةسصو) كيردنعمركشافثللا /

 نع و نس ىح سادس اق ىسلا هلاح كلذ ن بعلو اع هام ثدحح ن هعفح اعلا ىو هةدعم
 امو ايي ةئيهلا ةفسص عم دان نمو بحا نم عمةمامقلا م ونرمش<ناسنالا تاق هلعةحرد
 ىلع هيت يلحتاذا كناف هبلاردابتق نم هبحيهقلانالهتام لكي اسقلا,كيلعواسيفرمشحوةمايقلا

 كمعتسف هما اركرا ديو هيلجتنو هي_لان ل دعساكبحا اذاو كيحا ىلاعت هلا ىلإب يحتل اقيرط
 كيذ دنذ ةحصالاو ةيصولا ةهج ىل_عرست اماسئدرك دا ةريثكر ؟روماىلاعت هم ىذلاو كءالبىف
 مدا باي ىلاعت هللا لاق هن ا ومأمناق ةالدصا !ةدابع ىفاهسمالو ”لقتسمة داع هنافهظلمصلا

 ءالعل نرخا ىلا هللا ةشز مّرح نم لقراكنالا ضر عم ىفلاوو دس ل كسه داعم كيزادج

 تانأ ا تاهقلو ا خاخلو هبال ىف قرن تالا

 امئاو نول د ةنتلاق ةرخالو اخلي ره هم .رلانيعامتاو ةيلاو دصقلاالا اندلاةاسملا
 هلوسرو هلغا ىلا هنن مه تناك نع نيعلاة داو ةريه تناك م ثدحب نم رج ملاق تاع

 || هساارخاهاملا, هتريجفاهجؤزتي أ ماوأ اهبدصي ين دل هنري تناك نمو هلوسسو ر هنا ىلا هت دفق
 ٍباذهلَو زيكربالو ةماقلا موفقا ملكي ال نيذلا ةثالثلا ىف مامالا ةعببف اقدرو كاذكو

 لاعالاف يني لا متمهطعي )ناو”فواسبتمءاطغا نافاسيتالالا هعباسيالا ماما عسبان ل جرو هوم ملأ
 2 ل ا مو تادذلاب



 و تاء

 'ٌ | تتتتكاذادن ا هينرنالا كمل و هدف نقلت سم م كل اا وقفنا ولات همف ل فلنشامقاننالا ل رما أ

 َ نحو ةنيسلمل ا ناكومقا قت اكناف بارورسم هجولا قط قلو ةببط ماكر الئاسدرتالف
 ةرخ 'الإ ىلا ىداز لم اح الوسو هلل او الغأ ل وةيوءاطعلاب هلا ع واس لت ااا هلأ ساذا مالا | اميلع

 هري_غاهلضف لمح لو ةمعث هلع هللا مثأ اذاناسنالاّنالةل> ارلا لثمهلناكسف هنعلجس دقدار هنال

 8 تاز لماخ لئانلات الورقي نيسملا ناك اذهلفاهتعلأسي ىتحاهلماحو هو ةماسشلا موناهم أب هناث
 ٍلاظو ةمايقلا موبتاكظوللا ناقدابعلالاظمو مكاناو (ةصو) لج اة نؤمهنع عفربفةرخأ الاىلا |

 ْ نم هدلعهارئامب لاخلا, كا ذنوكيدقو . مهلا اهادأ كلع هللا بجوأ ىتلا . مهق ةوقح مهعنت نادابعلا
 | كلامفاقح لاجل نألعتنأ ك دلع يعتبف هترورض عفرو هتلخ تسل دجا ورداق تت :ًاورارظضالا

 مءاف هتلخدستامب ةردقكل نكي لنافلْؤ م تأفالاو هقحمملا مفدتلالا هيلع كءلط ا مثدنتأ ن راق
 هتلخ تي هلأ لعت نم دنع ةبيط ةماكنب هنسعت نا كنس دي ربهنا معاق ىدس لاح ىلعكعلطا امتنا نأ

 دنع قبال ىح سأرلاودؤ ولأ ل ذب دءيالا اذه نوكءالو هل اغوعدت ةوعد نم لقا الق لمعت ناو |]

 قلدنا ا هلك دبع اخاه دهن سب اصوات نسال نمت'ًافردقلا اذهن ءتاةءامهمؤ عدلا الا

 | نمةبلاطا ا هذه كذعْلوخ أ طةسأ دقف نينمْؤملا نم ريغ هتلخ دسو تع ل ناق لالا كلت نم جاتحا

 | سفن ق ودا دكع نكلو كلذ ىطعملا ىو. ناو هلظيالو هلال نموملاوخأن هولا نافرعشنالثدح ||
 نمؤملا كبح ا نعبو ناكل دىفوأفهنرورمت لاخلا, الئاس تن اتدطعا اذافهتلاوإ.ةءاذكو مالا '

 هيدصت ىد كِإ آان مهانقب ىذا اريك كلذب هلع كاتم اراشي اهنمكل 3 لعمتو همرح ىذإالوالا

 تارورضلا باص! نيفزاعلاءاظع ةينل اهذهفريلنا كا ذ تنا لذت نكت لوةاطعااه عما هاطعاولذا
 ظ ىونعملاواسوس#ل1توقلا فكاذناك او سرهتتالف لئاسلااًماف مهلاوقاو مهلاوحأب نيلئاسلا
 | باطيىراعلاو ماعطالا بلطي عئاشلا و ةيادهلا بلطي لاضلا نا بابلا اذه نمةدافالا وملعلا اق

 نم بلطي هند خ اوم ىلع رداع كنان ماعلا ىناملاوهتروعرتستو هر رحودوولادربهيقتىتلا وكلا

 كناوعاو تانرعلا سك اون امظلا قساو عئاجلا مطاو ناربلاىد_ هأفه تانج نعوفعلا ||

 مهحن او- ىذت .و مه: اعدت بحي اذه عمو ولاا ىغهللا ناو هسقكيلا رقتفي ام لكل ارعسقف

 اذ هلثعهللادإبعلماعت نأ ىلوأق مها عفانملالانصدر او مهنءرامضلا عق ةدؤو هولأس نأمهاًاسو

 ْ ىرادللا مارهب نب نجرلا دبع نيهللا دبع نع مهعلا فل مح رخرودالا هذه لثم ىف هتنا ىلا كج اخس

 آ|| ىالولتا سي رداىنأ نعديزننبةعس اركز علا لور سقم قشدمدا ادهش نتن او م نِع

 لإ لاف هنأ ىلاعتو كرانت قا نغرعوزانمت اشو متسع هقلا ىلعنف ”ىبنلا نع مس.نعهللا ىضر رذ بأ لع

 ||| لاضركت كح ىدابعا اوملاطتالف ام م مكس, هتلعجو ىدغأ ىلعرلاللا تمرح ىنأ ىدابعأ
 || مكمعطا ىف معطة ساق هتمعطا مالا عاج مكساكىداسبعأب مدعأ نود تساف هيدهنمالا ||

 1 ]| اناورا لاو لالا نوئط مكتا ىدابعاب مكسكاا فو دكشم اف هنو سكن مال راع مكلك ى دابعاب

 ]| نكل او .هنقءاناك دم لاؤسريغ نم هلك اذهكدطعي قاعاو كلر فغأ ىو رغغتساف اعجب بندا ارفغا
 | ىرخأ ةلزنم ذهول اوس لبق دح كي هتبانءك دريل كل اول ةناهنا كايطعمف لست نال سأ اذه عم

 || لصاتو رض نمتبالو لئن ن نا كنم ل عدقوم سما نعكلاؤسنأك اذ او. لاطعا|م ىلعةدئاز
 1 0ك نمءازجب ىرممف انجاواندْومَكلاَو اوف نوكست لاو او جالا نم هيلع تقاخام
 | ةريدغىلاال هلا لّتجاسن ا ىلع كبتتنلو كل اريخ لاصإ او كب ةجسرالا ل رمأ | نةريخ ىل ااًذيخدي زتف

 ْ هنعممتلاو هبعاونو نيلاماوادنعفؤقولا هي كيصوا ى <ذااذدل لدتا ىاهندايعاالا كةلْسام هناق

 ناف هيرو بم نم نوكت ناةلايافهدهنو هرمأ ىف كلنم قش هداراابجءادعلا نمن وكم ةجسكلذاف
 | تان بال نسال يالي اين تزدان مولا بيف ذبح كلج دقف تلامس ا

 حنس | |||
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 ْ | نان بهذنعرظأن هو لاف هنأ ؟قامتهقلانع يتلا درو دقو فان إو سوزهسف اوأ[

 ركروردتلا اذه عاراذادبعلا(ناوةريعشاوةلخوا ةمحاوةلعوا ةرذ اوقاذكلف قاذكا اقلخ

 : ةاسسح ىل_ع علطب هلافهريسغنمالوناوبخسان مالئ شرب ودت ىف ةسورلا مح .ازي لو هم هنقهتلا نعءدروامل

 تانشلاَو ,وصت فه سفن عاسا او هللادم< حبسا ةطانانا وح هلك ءاريق ماعلا ةرود نكح

 سفن ى هاف ادبأ ف دكلا اذه لثم ىلع علطيالف داشعملا فرصبل ارظن يف دسهاشلا ف حور, رسل امو“
 ناوم<س دل هئاهنعلاشامةا-كاردأخ نءانراصبأبهتلاذ_خأ حور ٍلاعلا نم ةروص لكل ىمالا

 امحالا تاهقك رراخنا نشا ارادلاناهانمساذسهلو مومعلا ف مالا ف شكت ةرخ الا ىفو
 : هلا يلدا ا كى عبس ىنمحس ا نأ جيلا فو رامكسا دا ىف كل! فال ع انشطان

 عمت دانا قرخامناو اواطحاو ىملا ميبست ىف ةداسعلا قرخ سالا لعش ملسوه بلغ

 نكي ل ةصاخ قطنل | ىف ةئرهو أ صا ميدسنب ب نأأالا هللاريخأ م اسم لزي م هتاف كلذ نيعماسلا

 عماسلا عفا ىصمملاىفهداعلا قر نوكم 4 يكل ىلعالو هب مس كلذ لبق تملا

 ةدامعب نأ اب كدلعو (ةصو) هعمس نا ةداعل ارت ل نم قطن عمم هنوك ع ماسلا عمى ىذلاو

 تداعى هللا رظنلا كنف فعضنم ناسنالا قل هللاناق ىرك ذلاورابتعالا نماهيقامل ىشرملا رأ]
 ىلاىرتالا ضم اذا هدب عد نع هللا نالو هّتعاط ىلعا-مبكي ودي ةَوق 3ىف هنيا ىلا ارةدغتل كلصأ ىلع ْ

 هنلاءاصقلاهباق ىو باو طنمهناسلب قا لازيالف هقئالا ىرك خالو هنئامالا ةهئاغتسس هلام ضن رملا |
 اهدنعءافثلادو-ول هد[ اسال لوا ببطتولر ناكض ب ىهىأ هللا عم لازال ضر رملاق ٍْ

 ملف تضم مدآ نيااءلوقب ةماسقلاموبهلتاناوهد_:ءهقاروضل- كل ذو هللا نع لغغبالف كلذعمو

 أماءدعت لف ض سه نالف ىد بع نأ تاعامأ لاق نم نيملاعلا برتن اولدوءأ ف يكن راءلاك ىفدعت 8

 هترس يق هبر ضب رم ارك ذود هدنع تت دول هلوقف عيصتوهو ثيدحلا دنع ىنةدجول هيدعول كنا

 تنك اذاهقساو همعطاف ْلاَم تاو أ ىلاعت هللا قلخ نم دحأ كمعطتسا اذاكلذكو هتينالعو

 قا لزم كلن ادق قستسملاو مطتسملا اذهناالاةلزنملاو فرمشلا نمل نكي لول هناف كلنا دجوم
 هتناءلو قي هنوص عخريو لأس اذا لد : سلا ىلا ردت |هريثعي نم لقرظن ا ذهو مهمة سدو هدابع مطب ىذلا

 مسالاي لامس د ةفهمطعت ىح تناك عمسلالا هب وص ع ةرامو لاا ادهىف هعءامالا هللا «ةطئاف قطعا

 ىلا ردا همر ال نانا دس هدسس ةلزتم كنا نمو هللا ىلاهءامضل |توصلا عرب رب كيلا اهأاو هللا 1

 ١ ّ ١ نسا لوقي هلانادانعلا ضم ىفافتا ءانقس ئذلا ثنا اذ هىناف هفكلآسام هن اطعا

 انكلذ ىدمع تاك تالعام لاق نيملاعلا بر تناو كمعطا فيك براد لاق قمعطت لق كسه عن ع

 ٌفدكب راي لاق ىنقت لف كترقستسا مدآ نبا اب ىدنعكل 3 تدجول هتمعطاولاما همعطت لف و ع احد ١

 تدم اولا ولاما ههستلق اقستساانالقىد_عناتلعاما لاق نيملا.علا برتناو كمقسا]

 ِ نع ةلسنئداجن نعز مب نع متاح نب د نعلم ثد دخلا ادهحّرخ قاع كلوا

 ةلرئمريللا اذهى هسفنهقلا لزنأف ليو هيلع هللا ىلصهننا لوسر لاق لاك مهتعهللا ىذرةرب را هنأ ن 5 !

 ْ 0 اىذلا هناّولاى ربلاجا اذه لدم ىف لاح لكى هتنرت اذلاا هللا عم رشاشات وكلا

 : ]| ىذلا صخشلا اذه كلاس ماسقي هلعل ةمايقلا موب ىر ديال هناق هسنم قلل لطاملرداسفهأةستساو

 | محلل كتاوت ىدن ءكلذ ثدجولهلوقوهو كا ذ ىلع هقلا هيقاكتف ةجاملا ن هةاقستساو همعطد دا

 ات مظعأو بنطأ اونسح كيلعاه رف ةبمايقلا م و يمك اهبراو كلاهعفرل تنك*ةيرششلاو |
 كلعج نا هتاح ءاضةهدس نم ةلزنم كلن ادق ْكاَمستسا ىذلا اذه ى نأ ةمه كِل نكت ناف تا
 ْ نيك ةنملا فعاضت و عبرال الط راحقلا يني لئاسلا ١ له ةحاس قضقتن القاالفةنعةفراش هللا ||
 دقو هق لكلا ناف هيف قنطتسم تناامثلًاسىذلاوهدقتانا ت ل لا هلا :
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 |قفرمً امو ضئارفلا ف لصأ اهلامالا لذا ونلا تلومكلاذ ىلءلامعالاخؤت م هعات
 اهامواهوعدت !ةئامهرو ىلا عت لاه ةعدب موسرلاء ءابع اهيوست 'لقتسمةدامعأ ثنأْلاذف ضئارفلا

 | نم ةماضلا مويىلاابب لعن ءرجاو اهرجادل انس ىذلاو ةةسح ةذيسرلسو هبلعهقنا ىلص هللا ل وسر ||
 أ لفنلا سفن لعج ضرفلا دس هدب نا لفنلاةوق ىف نكيرلاو ايش هروجان هءصقن نأرمعغ

 :نم يضنارخ ىل_ع لمسنا يسأ مث لصالاا مكي ل فاننا: الدكض نار فلان رضث ارفل ارضا اضورف

 كالغو (ةيصو )اههيف ضن ارفلاعفالاو لاوقالا هذهو:لفانلدالا فا موك ”عمدوصمو عوكرو
 : أ همالك ةدعنم“ العلا ضعب لاق اذهلو 4ع تلج نم كلاوقأ ناف كلاسعأ ىارتمكلاوقأ ةاعارع

 تعدت مارا لكنا لدنعدق نق. دابعلا اوقأ ىارهللانا لعاو هحال كح لةهلعن#
 تتكال كاملا اان ور هنع كلاس هلل انف هدقس<ت ل ناو هب افاست الف هياط ن ا

 لوقأك بلع ىمحيىذلا ثمل ذيري دنع بيق بلال لوقنم ظقباملاست لاق كوع

 | ىاعتد اوقىرطتاكلاعفا نمكلاوقاو نولعفنام نولي نيدتاك اماركن انف ا مكءاعن اىلاعن لومي |
 | لوقلا اذهل فم لاق نههنقا ب ذك هناف لولا ن نءالاهتف تاو هللا ل_دسى لقت نلولوةنالو ٍ

 |ىاولتقني ذلانيسحالو لودي ثم ىلاعتهلوةىلا ىرتالا مهبد دنع“ ايسأ مهنأ امهنلاك او هللا ناف

 ًارسشكق ري خال لاقو ل اوذلانم ءوسلانر هلل اهلنا بال لاقو مم ردن ءءامسأ لبان اومأ هللا لس
 لصد لور ناكو هن لك نأ كلدقلا عرش ام نازعج ملكستف تم تاذاق لوةلاودو مهو نم
 || ىضري لاستب قس لكاخ هللا ىتريىذلا قالو كلعفاة-الالوةيالو حزع لسوه.ءلعهللا

 | تاعارم نمودحأب متناو باتت نأ انمبم دقو هللا ىذرئال ىف مو ىح ةسغلاو ىَح عملا ناق هللا

 |ىدابعْنم ىلا عت لاك ءاعسلا ترطمامل ل وزع هللا ن نعمل. مت ىفاش ورام لاوقالا هللا
 ]انزل لاع تاما كك اوكا فزنا زهئانك ار طم لاق ن نكرذاكو ىف نمؤ#

 || ترطماذا لوي ةريرهو:أ ناكونيلئاقلالاوثأ ىارذ بكا وكلادر 00 جرو هللا
 ظ 0 ص دقتعت تنكولو 10 ليال هجر ند سان قامو م جفلاءو ئانرلدمءاعسلا 5

 امشالا لعب هنايةداعلا ىرسأو امصتو بامسالا عضو

 مكحاام 1 ولان علام رومان علامك هنافدب ظفاتتو لوقت نأ هنعهللا لانا

 لصفب لاه امتوم هناف بكوكلاد نمؤم نرفاكو بك وكلاب رفاكى نمؤم هلوق ىف ”لحوزعءهناةلوقأ

 لزئم لعافلا هنادّّمعانا و هقنارتس دقف بكوكلا.لاك نمو هعس اب قطن. ل ثمح بكوكل ريس دف هللا

 أ هب ظفلتتن اءاونالابراطتسالاو ابار اود ىذلا يكتسب قامت اينو اانا 3 نكاو رطملا

 :نوصيك داع ليلد لكو هيداعتلدااهصنامنا هللا ناانمؤم تنكن اك داقةعاناق هدق هدبّتتعت نا ىرحاف

 [نافاها دعت الف كل د ىتلا هادو د- نع مف رسمت الو تاداعلا لئاوغن هرذحاف ه.فد داعلا قرخ

 ْ | امهقا ط- نم ةماكلاب ماك لجرلانا ميد ارياف دروئث لكى كلذواهاعر تس اهدحام هللا لإ

 |نظب ام هللا ناوضر نم ةماكل ا. ماك: لجرلاناواغب رخنيعبسرانلإ اب ىووتتغلبام غاي أنف ا

 نك .الئاذو كلع هللا طنهب امال هللا ىطرباسج ألا قطنتالف نملع ىفاسمم عريف تغلب ام غاتنأ | ْ
 و لو هلع هلا لمهن لوسر لاق سانا هلفغأ ب اءاذهو ٌكَدطن ىف كله دحام ةقر هعالاذل ْ

 نال نمد ص وأ ئنال يككلالاقو مهتتسلا دئاص+ الاراننلا ىف مه 500000 ا
 (ةبصو) بالا عطول وشنلا كي دح منو نانسالاو نيس ْثلا نيب ان فاخ هظاا طالق

 ظ أدنعوهو مهشنأ عرمان !ةنوميرعأ :لذناف حوراهل نوكأ اب أ ثنمالدي ةروومدّومننا
 ظ | تقلخام ىسأ ةماسشلا مويزوصملل لاقي ةماسقاا مولاباذ- ءصاننلا 6-3 نوروصملاو مظعدقا 1

1ْ 
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 ١ جح هل هللأ هنن نانو نقدا لم ىر ذيام لاق هتاشق لا ند واخ ءاداعو يصل جاذا اق 0 :

 قع همك الهلاوفرلعتالا تنآو ىهالل س ذن ىف هللاو دع نك ناورهالااهلاس لع! ذاو اكد عدو هنم

 أ ةحلادق ناف كاجن جك دع قل عتالن هتادنع كصاخ رهاظلا ىهالالا مسالا نافهدانعتإلو هللا

 || مهةزرامو مهب هلع عم مهكر ”وىهرفكىلءمهقزرهلل انام ةجرلاو ةقفشلاب هللا دابعل ءاعف ةغلابلا /
 لك قا ىلا عت هلل ن نإا مومعلاناسلبان 05 ”كذدقأمل هيهنق مشى مم هيقرشأم هدف مل ه ىذا ا نأيهاعلال

 لاحق هيلعود امجالاذوج نانا عاام نصوداثانأ اسليو مهيف قولذم مهكر رثو مه زغك و قتلا :

 هدلا حالا لف ةج اهو عازن عقوامه مدح لكى ةغلابلا ةياهقلذ هنمدتا هلع ىذا هتوبث ف مدعلا أ

 داجو تالا ذه لقنالو نيتولذ لاو ناو.1ا عج كمدْفُشو كمجحرب عر هلع اجلا ىلع كنا عاو |

 هدو كة هكنراو هللكوه ام لعدوسولا الر افررس للعام تع ارالغلا مهدنع مريخ م هداعام

 نيب ذاكلال_عتواوق دصنيلا كلمتي ىتب> تفولا ىف هف ماقي ام ْثمح نم همفرطنتالو هدوجو ىف
 هيلا قلت انلو هود _ءذضت"ن الام ثسح كلذي كا هنن أ سهال ادع مهذذقتنا كا ذ دنع ْكبَع نيعتي)

 عند ةاادم نكلوةدوع ميلا قلاتنأريغ نم راد مارا انا طضا نا ةدوملا

 هضرتفاام ةءْز الع ملعو (ةمصو) هامانثأ ىلا هماعلاج لكى دقعاو هلا مالا ضوذف كينعرتشلا

 ذكي كبلع ضرفاهلاكاوكضب ارذ 1 ادن تاكأأ اذاف همف موقت :نآ ارم ىذلا هجولا ىلع كملع هللا
 نيحو .ردتح!ام هللا ناف لع نم أثر ةعالو تناك امتناكت اري الفا ونل نيذرفلا نيبامغ رف ا
 مظعأ ةبترلا ف يارك عمدي كفاك ى حي اتعوانتعا مالا كلذب هةوالا ىمأ, كفاك امو هدجوأ هقلخ ا

 فاكملاب واع نيفاكملا لاعفأبالا قاعيال فدكلتلا ناك ذا هيكل فاك امدو بول ل<كناف هدنعأا

 نك لا تع ”كناك ضب ارفلاع ادأ ىلعتربان'اذا كنا ٍلبءاو هنيع تم نمال هلعف ثم ند

 الاربهسالوكبالا جمس الفد رمهو قلبا عمب تنك ة فدا هذه باص تنك اذاو هيلا ٌرقم اروغالا
 | هادي ىجهام ثيح نم مويديأو ميديا قوف هللا دي هللا نوعيابي منا كثوعيابي نبذلاناذلديقااد.خكي

 مهيدي فقل ديمه يديأف هتاوح لعاشلاو لءاف مسا ةعبابلا انف وبدا ىشام ثم ند مهيدي ٍق وفى 5

 ا ةيما ىههدهو تاسسااداعا ىلعرادتق ةالااهل ىلا ولأ دباهاكتايسالاو نوعيانملا مهو ىل ابعت عب أن

 0 أ انيهلاابح بجو لفاؤنلا ىلع ةرباسمملا ف ناف لذاونا! ىفدرو اك ىل+صنا مف دروام ىبا|يوظعلا

 || ضراول| ف ٍضْنارفلا ادأ بح ىف سبكعا اب الا ناك ايمرمصيو ديعلا عمس قلبا نوكي هبعءاصوضنم
 ىو كل رمدبو كععن !-ًافراتنالاةيدوبءلغتلاوهو عرشلا قو ةدلصالا ىو رارطضالا ةيدوبع

 ضخ تنأف ثداجلادوجولاداز ازرف تنك مثتنأالو هللا ناكذ ادوجولا ُقدْباَز اللاصالاب كن امتاز هنالالغت 3

 دودولا لص وهواض رق عت لع نم دنالو اص وهال" ىعس لع نم كا دبالف قطادوجو فل ه'

 مظعأل تأ ام ثمح ع واس يس لع :
 - د

| 

 معهم تنك هتبحأ ذاق هبحا ىت> لفاونلاب ىلا برق دبعلا لا زامو هلع هتضرتفاابمنىلا تأ

 | نئلو هنطءال ىا ا سنإلو ىيعام ىذ هجر نشامى ةديورمصيي هب ىذا مرو عجسدب كالا 1

 أمرك اان اوتوملا هركب نمؤملا دمع سفن ع نءيددرت لعافان | ئثىف ثددرتامأو هنذبعال ف ذاع با ْ

 || الا لفن بولالو ةيهلالا ةبحنا هذه دوجنو يشب م» ءادأ ىلعرب جنها ةنحي هكتت ام ىلارظناف هناسم ْ

 أ هنا يمص درو ضْنار هلا لوكس سورفلا نااشاعا لذاوبو نموَوِف هنيعل فنا ىفو ضرغا دعب || ٠

 اهتم سقت دكت او هجن هلث تك ةّمانت تناكناف اهصقن ماه يدع: الص يناوراظنا ىلاعت وقتي | ١

 | نم هتضي رف ىدبعلواك | ىلاعت هلا لاف خوات ند لاك دان عوطتن هئديعل ل+اورطنال ا ايش ا

 1 نيو و لك

 82 : مش ىدنع ىلا بّرَوتامىلاعُي هللا نع 3 بلاريللا ىف درو دقو كل ت'أام تمدح ن نملابا مدنهم شو

 ك4
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 2غظذ1 للا ا

 هلالو ةفكسح ف ىوغزه مهاعو عبسلا نيضدالاو ىريغن ت7 سلا نآول هللا

 | عضوم هل سل نازيملانال ضرالاو تاوهدلا الارك ذا هلال هلال نهب تلام ةمنك ىف هناالا

 ةذنهلو .دابعلا لامعا اهلا ىهتني ىلا ىهتنملاةردسلا نه ةتباثلا بكا وكلا كلفرعتمتامالا

 ىريسغ نه صاعو لاق لاعالا ها 3_عّتتالىذلا عضوا نازل ىدعت الف نازل عضو لاسعالا

 ٍكيبرشلارمغلاب ىنعيموسرلا» ءالعزم مومعلا ناسا قوةراشالا هيف طاق هلاالا ماعاهل امو
 || هتناالا هلا ال ن ال نازيملا فهن لست هنلاالا هلال تناك قلخلا فارما دل ناكرل 3 رمش !هتينا ئذلا

 مهنا مهن لاسقف هبلرمش ا ىذلا بناج ىل_علاعت هننا بناج حج ريل رمشملا نوكل لاح لكى لعىوقالا
 هلاال كد دبحوتلا نازيمال دوحولا نازيم عذرا ذاف ىف ار هللاىلا انوبرشيلالا م هد_.عناماولاق

 هنإك هبل متو هلاالا هلال هنزتق نيكرمشملا دمحونوهو ةمظعلا دم ون نازعم هى لخ دندقو هوق هلل اال |

 ةدنكلا] دحاوالا امو لة نياىلافهتناو دام اءركذامةياهتو ل. الفهقناريغ ىهاعلا ن نكيملاذا

 أ هاالنو كح نم نازل ها اوح تلا ىهاممالةقاطيلابالا ةفكلا تلاماخ تالعسلا بحاصاماو
 || لكل تعضوولو قطنلا ىف ةقولخملا ةيوةكملا هللاال اهلا ال ىهف كالا اهيتكف اهلئاف اهب ظفاب هللاالا

 تالعسلا بح اص ىف فقوملا لخأ اهلضف ىربن اهلل ادا رأامتاودموم ظفان ندرانلا لخدام دحأ

 لأ دقدحومتقوملا ف قيما ذاقرانلا نيدحوملا نمهقا ءاشنملوخدد بالا عضودالو اهاربالو
 بحاص قوي كلذ دنع ةمهلالاةبانعل ابوأ ةعافشلان حرم كل ذدعب مثرانلا لخ دي نأ هيلع هللا ىذق

 قللنان مهل نزوب نمرخآو هو رانل |ىفدل ظحال نهم ةسنللا ل دا نمالا قوما فيلو تالصسلا

 عضوام هلا نا لعا متالسلا بح اصك[هماتخ اهم دي نع وكب دقو مامِكتاو ءدملا هل هتياالا هلال نأ
 نوكن نا ديالف ةريثكا دادضا اهيل امي هنالانز واهل ةثاو ةعفتم اهعاو ءامثالا لضفأ الا مومعلا ىف

 || الا هللا له نم فراع لك هلن طف. الاذهو دض لكه.لباةيام ةوقأا نم ةماعلا ف عضوملا كا دف
 | نوينلاوانأ هتلئام لضفأ لسو هلع هللا ىلصلاق هنا كالو اوءرشام سانللاوعرش نيذلا ءانالا
 || وهواهتنا هللا ةماكب ركذإا نم صوصالا ّدا نم هذة ىلا تراشا املاك دقو هتلاالاهلاال ىلبق نم
 | رك الا.ىلوا كل عؤهللاب ءاءاعلا دئعاهتم لضفأ هلل !الا هلا ال تل !لاوقالا ”هلج- نم هنا كش الووه

 همزنمالا كلذب رعشبالو ىنلزلاةناكملاو ىوضالارونلاهلو ىوقالاركذلا هنافمومعلافتيانلا
 ةاعلابلطب وهوالا د نمامو كو.أملا غولبو لوعشالالا هتحر عسوام هنن ناف هيكح ا ىتح ه.لاعق |

 | قلن وكي سوو العالاكح ك دمع ىانق هنوك هللاالاب تنئا هنمعهلا الب قثنكاهمي رط لهجوناو

 تاوعسلا يهاع هّلثا ىب عمم ىو ة د اونيعلالا تسلو ءامعسالا عجب هل نم م هلالازااعو امرك

 ةداسعسلا هب لعلابو هب هللا نرق ىذلاركمذلا اذه موزاب كلعذ ضؤنلاو عضرلا نازي مهد ىذلا ضرالاو

 ناو مشاءاملوا مسهف ةماعلا ةيالولا هللا نماسها ناف هبال اهلا ال لدأ ةادا.عمولاباو ةمسصو معف

 يا ددف هالو تحث نمو ةرفغماهلثع هللا مهمشل هللا ن وكر شب الاءا طخ ضرالا بارَش اًواحو اوأطخأ ||

 ىلع هللا كءاطن ل نم لكو ةرخ الاواستدلا ىف هءازجج هتقارك د دتذ هللا براح نمو هتراحم تدرح
 سلوهلل ودع نا تهَةءاذاك هرهأ لمّمنأ هتلهحاذاكلاو-١لقأو اودعدذ# الذهتدنوا ع

 | هنيساللجوزع هللا لاقرز [ هب قحىف مالسل اممءلع ليلا مي ,داربا لعفكمنم أ ام ئاربنملاالا

 |نمنوداوبرخ . الا موه للابن وم ريا موع دخل لامع هقا لوي كنازم اذ هنمرندق 3 ودع هنأ

 | لعتال ىتءورممريشعوأ مملاوخ اوأمهءانب اوأ اذن يهارب ١ ل فاكمهءانأ اوناكولو هللوسرو هتنا داح
 و لو هنسعال هلئف ءرككنأ كل غش ىذلاو ناسللرا ىلعر ىظاجالو ناكمالا,هلادابع ىداعتالف كاذ

 | له نموأ نمو وهو هلعف 1 : منو هفأَو دعوهو هلع هركت نم ند قرفف هنمع مر كما اهلل

 د | برحلابهتذأدقنايلو ىلىداعنم هنع ميلا ىفىلاهن هلوق رنحاو تقولا فلمن لل نمم هنماخ

1 



549» 

 ِ لكبهلذ تغلب امد ىلا نم ةزمزالا كلت تغاب همقاهب ثد د1#ا همعص» نامز لكف ةدسحاو ةنسح

 اهلاثمارمنعبدلا مك ااناف اهل عا ذاف ىلا_عت لاق ئاهلمعيلام لاتتا ذهلو هن يتلا
 || ناف ءاقناهاىتل اةيدعتملا تاتسسحلا نم تنك ن اق تاعناءاسعسا| تةساسف رمشعلا ضرفانه نمو
 || سانلا ف هثس ىذلا لءلاو فاقوألا لثمةيراللا ةقدصلاكة ماسلا مول ىلا تمقبام اهيلعد دخت رجالا

 اناف ةئدس لمعب ناب هثدحت اذاو ىلاعت ل اقف هدابع ىلع همعن مت كل ذ لاثماو ةنب سلا ةنسسلا
 ءازاو ثيد ملا ىفمكمل اكمكحلاو ءاوس ةنسملا فت ناك مهيفرظانهامو اهلمع: لام هلاشرفغأ
 هلوقوهوة:- سلا ف لضفلاو ةّك_سلا ىف لدعلا لعخ اهلثع هلاهمتكا اناا ملعاذال لاو عوامل

 م ماك ”الاا نع ىلاعتربخ أ ث لل-ثلا ىلع دازاموهو ل_ذغااو هو ةدايرو ىسألا زن نيذلل

 نايا ل داي مقلع اهلوتن مدآانب قس ىفاهتطنا ىذلاهياعلصالام ك2 لو"

 تائ> ىلع ةريغلا هملع بلغت ىلعالا' الملا ناف كلذ نم نعل تضف .رتامواتواسسالا ت00

 0 نم هيلع ىهاملاببر فلاخت نأ بالامن هي ربغتملا» ًاكئاامّد- هه: نمتلعو مضت مينأ هه

 كن ةؤوص لع امأثنىف 524 المان االولو رهطاانت ًاشنفىب داماواهحاذ نمقوذااءاهدنءكلذو

 هك الملا نعهئاريسملا ىذلاو دا دضالا عمالا نوكيآم ماصلشاو نومه مهنا منع هقلاركذام
 رظننم همك اامل_دالا اذهةوقر طناف ةن-سج لمعي نآ ديرب ل دبع لاذ نولوةنم_ملاانقح ىف

 لب ادصقلا عم هترد نوكينيأهرش نع تكسودحأ ىفاريخركذاذا ناسنالا لضف لعب انهن مق,

 هيلع اولمحامو مه أكن فرعتل كلذ نم هيلع ةهبنام ىلع تهين نكلو هوزكذ اسف ةكئالملانم ||

 ةئيس لمعي ندير نالف ل دبعلا :لوقت يي الملا ناريت او ىلاعت لاكاك هان لعرب

 امنا هناةن + ةهلاهو تك افاهكرتناو اهاثعهلاهوتك افا هلع ناف هوءقرالاةقدب رصن اوهو ١

 مكيلعنا مسيفانل هللا لاه نيذلا م_هانه ةروكذملا دكت الملا ىل !-!نمىاىءارسنماهحصرت

 نمنسملا ناك مهلفهباوماكت اعاوملكت نأ ممطعا ةملوتلاو ةبترااف .نيبتاكام اركنيظفام

 هرواو هللا لضف نم هنول عيال ةئيسلا ىف نوماكتيو كل ذىف هب هيلا هللا مدع اسفي رعنربغ

 صخشا | ىف ركذلا سام ىف هنولوةرام ل مهنا دنءهمف يمالاو هام انفرعام كلذ ىفا وملكتامال رلوأ|
 ١ مهساد دال موقلا مهلاقو ةرفغملا عبمهلل هنا قلطاف ركدلا ل_>الال هدحاج ىلا ىأيىذلا :

 َناكن او ةجرو ىيلعت :مالسلا مهياعمودالاكف مهنف هللا مكسحح انفر ام مهم مهفن رعتو مولاَو ؟سالولو م

 ةنمو ل اى ىلاعت هللا لاه دقو هءاع انهن ىذا لصالا عمةرصاقلا ماهذالا ىلا قيعسايهر داطا

 دن رفغأواهلثمالا ىزج الف ةئيسلاب» ء اح ع ندودبر ؟اهلامارشع#لفةنسسملا ءاج نمةّسسلاو

 ققحت نك بد ناو هسفن ىلع فرمدم لكل ةرفغملا ن مديالق نب رخام وقل ءاذ ازال قو موعل ءاز ءا: ردا

 هلودحاو اير نأ كد حاو لالا ناو كالا او ةءث اننالا5 ًاشنلا نيب ةيسنلا فرعةنصولا ذيب :

 هلاالكلوق ىف هو مالسالا ةلكى عربا هء.بصو ءاهشالاةروص لس دوس لا ناك هلياقتملا ءائوسالا ١

 انا هتلقام لفارس و هملعهلنا لسه لاق و ملعةدابز نم هلع ىوحت ا راك ذالا لضفا اهنافهلناالا
 ىوعام قرعنالف ةرمصعمةمسقلاوتاثالاو أ ني تعج ةلكىهذهتلاالاهلاال لبق نمنوددنلاو

 اهناملعأن اهماعةلالدلا ىو كرا درو تا ءنءالا ةماكلا هده هلع

 هنزيام ماا دعاصف نا ناكلواهحاو ناكسحا م هلئامول ذاّىن : هلئاعالادمحوتلاو ديح وةك

 نازمملا ل دننأ هلل الا هلاال عدم ىذا عناملاوه كل دف ل داعم الو ل" :اهمغامولث :امااو,)داعملاالا ا

 دبعلان م هبلوقلادوجو حصيالدبحوتلا لب اقيوهىذلالرمشاا نا نوري ءاذعأا نم ةماس
 قناعتي <إلق لرش دااالا د-_بحوتدلانزءالف د -وماماو كرش 3 ا :الاقدمحوتلا دوجو عم

 ١ لوةب هللا نأ ع ربخ وهو هريتعاو ه»-هف ناريس | ىفدرو الن ازيملا فلخ ديملاغاان دعو نازتم
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 ١ مهناف مري ذعت ن الاه هنا مال_سلا هملع ىسع ملاصلا معلا نع ىلا لاق اكهدامع منال هلا دانعلا ْ

 ىف هلنار كذب مكملع ةمصو ىلاعت هللا ىلا ةفاضضالا فر شاف رش قل وىلاعت هيلا مهفاضأف كدابع ٍ

 !نم 3 ذلاباوج لع كر رك ذا ىورك ذا لوقي هل نافالملا فو مكس :!فوناءلاو ريساا |[

 ءايشاللا فثكلا عقب رونلاب هناف فدكلارونل !كاذ كةزريذركدلارونب كياقرينتسي نأ ديال لاح لك 3

 ل ٍإ

 هءعسسلل]
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م 0ك مح رااروفغلاهلعدوعي ىذلا ريعذلاب ءا فوه هنالاقن متن
 كلذكو هبضغ هتهبو تق

 فاضا مث فرسم لكعب ىذلا صقانلا مسسالاب ءاجو فارسا نوم افارمس ا نيعب لو اوفرسا نيذلا لاق

 ءارمشلاالاح راسو هيلختهقنأى لص لوقب ناكو بنذلا نمرمخأ ديعلا ىلع ءاربض ىأو هللا نمركذلا

 ىف امتادهتارك ذْكءلقترعشا اذاكناف لضفملا متنملا هليدجلا ءا ارمسلا لاح فو لاح لك ىلع هل دما

 ف مرو لو اص سا كلذ ىلع كارد هبصعب ابل ءاجف شكلا ءاجاذاو

 لكل ىهاغ اانت.اصوو نيِمْؤملا عمود امن اانمالكو لد عقلا ميظعت 1 كطعي نامءالا نا كلشالو

 هعماناو همذو ثيدملاهئعء كلارا ايد ا نازرختا 1 كورت اناس هللان ن ندؤم لم

 رتسخ ءالمىف هنكذ ذ ءالمىف فرك ذ ناو ىسفن ىف هتركذ هسفن ف ىنركذ نا يفركذ ذينح دعلا عم ىنعي
 الاد ةمصو لاح لك ىل_«هتنارك درك ذ لربك اوتاركاذلاو اريثكهتنا ني رك ذلاو ىلاعت لاهو هنم

 نامزرلا كل ذناساب ولا هيك طاذعامع لاحو نامز لك٠ قةخ احتل اننهف تر .(عسج نابت ىلع
 كناف ةعاط اهلا اخت نأ ريغ نمادب ا ةمصعم كل صام نلف انمؤم تنك ناكناق لاذ !كلذناساو

 ىلاهب رقو ةعاط ىلع ةعاطفةيودو ار افغتسا طالختلا اذ. هىلا تفضاناف ةمصعم اهنا اهب نمؤم
 هناقهللا دنعاهمظعاو برقلا ىوقا نمناميالاو وسلا لمعلا هب اطلخ ىلا ةعاطا |ازجب ىوةمفةب رق
 ريختا ىف هسفن ىلع هي مكح اب هللا ىلع ل مكس نامالا نمو برقلا ع..ج هلع تب !ىذلا ساسالا
 اعارذ "ىلا برع ناواعار ذ هنم تب رقت اريش ىمبَرَعَت ناو هيفر تمص ذىذإاىلاعت هنعمصقىزإا

 فدل نط لجالاو هللا نمفيعضتا || دهب بسو وروسيا نع قاناناو اعاده لم تيرق"

 نز.نأب روم أم هناو لعفل ا ىفهلناىلا ةنرقلانةيتلا لجان ماتدن :ةنأ هلدبالد_.علانا فهضالاو

 نازيملا ةماها ىف هتعرساماف ةعرنسلابفصوو عرسان او هيف طب طبشتلا نمدي الف عرمشلا نا زيمبلاعفا
 نانا زيمىلا حاتح ال هللا برقو "ةماعلا عتب نإز زملا ةماهانأف لعفغلا سفنفال كلذ ةلعفف

 ةيرقلاهببلطتىذلا لعفلا قاذدب تنأ تازو ىذا !نازيملاوههد ىذلا عوضوملا و ولا نازغم

 برش هنان#سفنت فصوق هنمكب رق ندرثك او ىوقا كنم هيرقىف نوكي نأ هةعناذه ن مديالو رشا ىلا

 كتفالش كل ةفالخ لقاو تقاخ ةروصلا ىلع كنال ل الدم هنمتب رقام فعض هلم كب رق ىف غنم

 كم هيرقنيعف هنطامااوةرهاظا اكاوقو كح راو كّسعرو كن دب ضرأ ىف هتفلخ تنافكن اذ ىلع

 عارذلا ىلا عارذإاو عار ذرمشل ا ىلاربشل اوةلورهلاو عابلاو عارذلا نملاهامىهوةدابزو هنمكيرق

 كنمهب رقوه ىذلارخ الاى وهو «نمكب رقوهىذلالوالا فوهفةلوره هتفعاضاذا ىذملاو عاب

 || وهو اذهريغ قالا عم نم ىهلال' برشلاناف بسال برةلاوهاذهو رخ الاول رتالاوهف
 1 ءازسوهىذا!برقلا ديراانغاو بر هلا كل ذانه ديراا ديرولا ل.-نمهءلا|برقان غو ةلوق

 0 هتلانناميالا دعب هتئاد معن م ءاجامم نامالانالا هنت نم لفرق دسيعلل نم نأو هللا نمد 1

 3 سف تثدح امهمو لعفت ل ناوريخنا لم_هبثي دا ك سفن مزلا ةمضو" ىلاسعت هللا نع غلبملابو

 كلع ضَس ملاذا هللاناف حالا ءاضقلاو قبانسا ار دةل !كلغب ناالا هن كلل ذ كرت ىلع مز ءافرعش

 «الع هللا لص هللا لوس رن عت دقو ةن_سدللا هبتك ك.سفنهب تب بج ىذلا ارمشأا كلذ ناستاد

 اهلملعي لام ةتّح هلاهبك اانا نس لمعي ناب ىادبع ثدحت اذا ل وشي هن البو هنر نع لسو

 هلاهتكي مناف اهلم_عي ل ناو ةنسلاهذهلميثب دعا ىف هملعَر ربان أ

 وح“ ١>
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 مكحىصوا ةعابجباعم ةّوقلا ىهوهّللاد.ضهلالاوه ع ومجلانوهئاسا ةرثكو هنمعدبجو نم ديالف
 ةعومم ىهواهورسك ١ مهل لافواععمفل ىصعب نوت” عا لامن ةعاجاوناكو هنود دنع هدالوا

 مهللاقف اهو رسدكو اذو ريسكا انةدحاوةدحاواوذ_خ مهل لاةفاوةرفمث كلذ ىلءاوردقي لذ
 نيدلاننوءاقا!كلذكو مداداف ودع كيم نك مقرف اذا معتجا ام اويلغأ ناىدعب ما اذكعا

 عقجااذاه- فن فناسنالا كلذكو ودعمه رف: م هيفاوقر هيمو نيدلا ةماقا ىلع اوعتجا اذ

 ةدعاسم عم هيلا هب سوسول اع نخلا ع نمالوسنالا نس ناط.ش هسبلغب مل هللا نيد ةماقا ىلع هسفنىف

 ةعاط همف لمع ىوح عضوملا كلذ ند حربت الف عضوم هللا تدصعاذا ةءصو هلهتلب كامل او نامالا

 تصعن اشكي ون كلدكو. هنع حزنت دام و كلدمْمي دهشتسان ا كنلع دهثياكف ةدامع همقْمسدتإ و

 صقو دنا قل-و برات صق نم كئم كقرافي امل ذكو همف هللا د,عا كإ هتركذ اكن كف همق اللا
 هلنارك ذو ةرانهط ىل_ءتنأو الا كدب نم كلذ نم ئىثكقرافال حو ةبقلتو را رعدتو نافطظأ

 هللا اوعدتناهلك اذهدنعا_ملعر دة:ةدامعلقاو دكر ى.ككح كنءلأ هد هناف ل وزع ىلاعت.

 لاكو هلوقودو هللارعأ كإ 1 انحا وا دوك نوكت ىت> ىلا عتهمهأ نع كللع بو نا ىف

 نعنوريكت_بنيذلانا ةياالاءذهىف لاقمم هوعدتنأ لاذ مكل بكساىنوعدا مكبر
 هدابعدام ءاعدلان اف ةنكسملاو ىلا ةلذلا نءريكش_ب نم ىأ ءاعدلةدابعل اءانه ىنعي قدامع
 : هبأو ص اماولعفا ذاك ءالذاىأ نيرخاد مه نول دامس نكح مو عوض و ةلذ:داسعلاو

 نيدلا مش همف تمقلف ارح» ىلع ارطلسغل ماسلا امون تاخددقلو . ازعاةزلا لوحدي هللا مهازاج

 || نم ىل لاذ ىلا عملا نأ ادب تدق هسأر ىاح قالخلاب ىدتساف ىداص اكو ب.والانبا ىلاعملااب |
 هناعارهو هم_هذةعرسو هروض> نم تبحتف كدع تمهئدق ةراهط ىل_ءىنا ملك :”انالمقهزروف

 ْ نوكسلالا كي تدتجام هللاو كف هللا كرابهل تاَدذ كل ىف ىد هف رعئامو لاو-الانيارقو نطومأل

 نولوشب لي ساس: :لاهلفَغادقاذه لثمو هسأر قاح م ىلاعدف ٌكرعُش ةقرافمدنعركذو ةراهط ىلع

 . ديزتف اهيلككستق ةمصعملابةعتملا كرك ذت ناكءعنوفاذع مهمال هنعل و5 عضود ىف هللا تصعاذا

 عتق هنع لود" دئيحو هللا عطاقرببك لع مهناف نكلو ةقفشالا كلذ اوركذاخ سن ذىلاابنذ

 ْش هلئأ ارةغسساو تار اةديطح تركذا كو هب كيس اه نيو »ولك أمنيد

 لوشن مدسو هيلع هللا ل_ددّللا لوسر ناك هيلا دز تاكل تس هرج دن عاش انا[ ةاوأات

 لاسلكى لء ربنظل!نسح ةءصو اهنزتىتلاتان_سملاو تابد_ىلا تامسانم هب فرعت كد

 قانفت وهتك نم تار ملك كسا: ارخا ىلعتن 5 لد ىرد: الك ناق هب نظ ةنظاا ئتالو

 ا كنع حي راملا سفنلا كلذ ىف كْصِمَس هللا لعل ىرذت ال كنا نان ءوس ىلع ال ب نظ نسح ىلع هللا

 هللايءالعلادنعاذهو كتومدنعهتنايّرظلا نحو كنامح ىفّنلاءوس لاك نملاقام كنع عدو
 نمناف هقحق ملا كلذ ىف تيفو هتئابل_هلاو ةدئافاا نهد. فو مهساسفن أد هللا عم مافن لوهت
 هنا نظن ىذلا سفنل | ىف كَمْ هللا لعلف نولعنالا بف مح ذنأو هلوةيناعالا كملع هللا قد

 لوسر نعت دقو كلذ ىل_ءءاقاتف كرب ّنظ ءوسىلع تاو هبل !بتالتنالاو توملا مشن. كتاب

 اريخ ينظف ىلىديعءْنطدنءانالود لجوزعهناهبر ن ع هاوراممف لسو هيلع هللا لصةهللا

 : ىلا ىهلالا كيبعاد نكلو رواح» و رفغيو وفعي هنابالإم هلقان كذظ لعجاو تقو نمانقو ى ندحامو

 كاهنامو كابنف هقلاةجر نماوطنقتالممسغنا ىلع اوفرسانيذلا ىدابعا ىلاعتهلوق نظل اذ
 ا اذكسص ناكل حذلخ دول ءاقزسن لخ ديال ق دمووبخو رخل مانع هنع ءاهتنال ا كملي بعام

 اعج هلوقي اه اوسندْن م 7 2ع , هللانا لاقذ لاحد ا ىلع بذكلاو

- 7 - 

 || فنازءهلا نوكي نكلو تائيسلا نهدي تان نا ىلاعت لاك واهست ةنسحلا ةئعلا ع
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 1 ورحل: نوال عت لإ عزف ند لدا كعوشلابفذقوغباثرك ذو غال ,هللبق
 نوكلا لوج دقفنيعلا بالنار مالا سف:ىف نكن ادسقتلا مدل نوكي فمك ةرفاطا ف هدر

 كهجورلساف لكوتت نأ الا كلاغ لكش ثاورمالا مهما !ذافرسعلا طلاغم نموه رظنلا ف ناكن او

 ىذلاليعرلاعمنكو قيأو كلريخ هناذ قثولا ةور علا, سةسا نم نكسسصن ن..ث تنأو هن اىلا
 "ِ !لزتاف ةحردلا هذه ع تاز ناف قشيال ىذلادبعسلا نكت قيأوريسخ هللاوهلوقب بطوخ

 ءادهشلاو مورق ىلعنوتمملانونمؤملا ىوتيال لاف“ ءادعساوناكن او مهمات قيأوريخ ةرخ - الا

 0 اذهو لوس بعص لكع مو لهأ تن لكلو لاح ماّمم لكلو لاجرملع لكلف

 ١ ٠ باطخللا لصؤو ه1 باطقملع نمل بالا

 0-2 2 ةماعلا ةمصولا ىلاعتهللا ل لاو ةيصوكلذ نك

 نا ىببعو ىمومو هربا هبانن ضوامو كالاانمحوأ

 كلاسلادير اا مم عفش ةممكح ةصورف ةناعستو نس فوملا بالا ) *

 * (ىلاعت هللا ء اشنا املع فقو نمو لحداولاو

 اذافوسر تدوأوهلالا ىدو

 هعىقلللا ناك ةمصولا الول

 اتقن رطل ههمالو الع ل عاف

 ه.هلالا ىدوأ اعاموقتركذ
 اوعرشوأ هولاقام ريغ نكي لذ
 هعج-أ نيدلانيع دجأ ىدهف

 امو هتطعا لب نمعلا سمطتمل
 هزكا سه نم هنع ل ّرسس ذقن

 اهتحاس لزنال تءاوثلاىلا

 ىلا غىمركلا مدقا هئمو

 ريغ

 لدعلا لضفأ نم ممم ىساتلا ناك

 لودلاى كلم ا ماد ةمصولابو

 لزالاىف هللامكح ةمصولاَن ا

 ىل ةصولا ف مهأ ثادحا سلو
 ليسلام موقأ ف موب لولا انم

 للملا رونأ نم ىطدملا ةلمو

 لملانم هسقىبلا مقي تح
 لحز ىلا ىلا علار مقل ا ىلا اولع

 للا نمىلاعلا حيردإا ىلا ض+او

 لثملاو لاكشالا ىلا طدحملا شرعلا

 للعلاو ضار ءالان دقملا لقع*لادة ةبزتل | سفنلل هعسطا 1 ىلا

 سفن هقوذام ىذلا ءام_علاىلا
 ليلا ىلع ىسارلا لبل اىلازظناو

 تلفسام لف سلا ىف ىذل اولعل االول
 انل دودسلا هللاع رش مكلاذا

 رظن اذت تكن ا انتمصو اذه
 هروص مول_عم 0 ىز

 هلسدلو ىلعالا رظنملا ىرت تح
 اهم رش نيع ىلا كاعد ناف

 هدل وب انفال ثاناانا

 مهنبعفرعلا نيذلا لاممرلانا

 لزالاب توعنملال رنملاىلاهنم أ

 ل زيلو حربي لف” هآر دقو
 لقا ان ىرأا بلطن انهو>و

 لفسفو ولعىف ىقحلادمشنف

 لدحلان حأ نم هلتحاهناو
 لدنلا ىلءالوهام ةق.ةح ىلع

 لزتالو حربت الف ىل لاوس
 لحو ىلعه ذم نكو هبحيالو

 ل>ر نمنوكل !ىفام هنن ادم لف

 * || لمأ هو ىبقنمهو ثانالا مه

 كذاب 0

 كالا عماد ةلكق رفمالو هر ناو ”هلمو نامز لك ىف تقولا عرمش و شون ن لا :ءامكاد

 ٌكلذةمكحو هيلع ةعاجلا ىفاع تدرغناو تدرش ىبل | ةددعمل ابىث هو ةصاقلا بتذلا لحي اهغاو

 1طاوؤاع !ثيح نمالااهلا | لقعي الهتانا دال ل م هدقش ئع ىٌرعم وق ثبح نمال ىس
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 ىح أ لاجدلاو فتكلا لك و نيأ ند 3 تامأنمالا ىضصال هنالمتأ وهذ مبمومف لمعت لاعيلا |

 رعش ل ءامسأ لع نماع# كلذ نعو ةصاخ هل دق ىذلا تيملا

 هدوجو هلالا عن منام ىلع انلدت اسنم ءامسالا تناك اذا

 هدسع هحو ادكدرداوندف || || قم ىناسالاربغ اندتعاق

 ا زاح 2 رد نك ائلد_بفئان 2 خرم ه2 مدس

 هدوهجاسردا ىرئانل سوه | بمعص 1 دهتلا كان
 هدورش يئس ع وملا لبق تنكدقو هناا هيمن يك اه ىلع تدءدو

 ؛ دوج قةف كساب تآالم | || ىتلاةسلتاىوس هنم ىدساف
 هديعووه دعو ظفحاق لثملا نع كل هزنت عش هلم اك

 رعش راونالاو رارسالا لع كلذ نمو

 رارسالا ىلا قره دزعملف * راوالا ىف حورلا قلد ءاشنم ا

 راصتالابم ومتلا هبات تع * همولعم ىلع هيف لكشبلو

 قحلاف اديأوهلارهظالفوهاااهلف بمغرارسالاو ىريو ذهشيا د واو رو قاساوةداه راونالا لاق
 ةترفالا ىريالو ىريو دهشي روصلا ىف هيل ك ثمح نمو هئتيتج هن وهو دبش الوهلا ث يح نم

 ةتاعلاةيؤرلا نوكسصت هيو نا ذدادعتسا نيعو يلعهدادعتساوهدا دعّبسا هيطعب اموضو ىءارلا

 | اهات ىلكلانوكذ ىلقعل اهرظن نم هسفن هب تلحتو هللاب لعلا نم همسستك !اموهو ضراعدا دعّتساو
 ناو دئاز م أ حام داو ءاسينالا نيد كِل ذ نمو يبضاعلا عشيوفو يصاخل ا داو لا اذهل

 رعس 0: عماج أ مذ ع اريشلا تفلت

 ديد مانالا نيب هماقدو 0 دجحو ءاسينالا دنع نيدلا

 1 كيش كاد مهل ماقو مم هعز 01 لاجرلا اداف

 دوعت هملا مش د_مقن امو هليعأ نييعطم هيييل ١ و +

 دسناوهو قالظل | نم هملا ضغ ًأالالج هللا ق 0 امنينمزملا نيب هبف قررنيالن أو نيدلا ةماقاوغ لاك

 ايهدركس انئياو دهش سرعو دة ع حاكت ضن رعتلا اذه عم ضغإ ١ ىلا دصقب اذا قاب اان م

 نيحتال ساقتالااركنلا سنا خابعريغاهمكشي نكي لواهن ادبأب توز سوفن امنع ةلف :
 ابار تناكيف تريس لامج كلل ذ نميِعاو باع ىَتلاَذِي هنا باجي ووءدياذبه جب م ضانمأ

 نيا حورف نماهلامو جورعو لوزئابف اهل حاورأو جورب كبح تاذاباوبأ تناكف تف ءاعسو

 متاوراصالا وأ اباورببءافر ابتعالا عضوم اذه حورعلا نيأو لوزتلا ٍنبأو وردا نيأد ىولولا

 | دندو قورفم دنوو عوضومداهمو خوذسم فقس حيهبل هباجوزاج وز نأ جي راه يقين انا

 | تدقاو روئلاراث روقت ١> سمو روغتهاسمو رورو رومسعم تدورونو ةلاظعومج
 ١ ىرعشت يلا كمه تمت الكي ئاوذ تاذ وشو باو بهش ةقر < موجروتقريبم عوشر ومالا

 سعسعل سل لوبفاو عواطف لوزئالتي اون اهجاوجاوابهراربث بحوأ ىذا !امواهرأنا ىذلا ام
 ليلابفام هما سنك ايظواهيراجم ف سنو اوج هبك ار هصصف سفن ايصودهيك اوك ترهظف
 0 ”الو هضوغلالاهرق مك سيقاراكنفالا لهأ ار ارم اورادبازاوغاو دا اداهنو

 ِْ نا ا سات صوت نبا بلاودست هس سر ةم ل



 101 وا كل قاع رك دوجد ىربالاو : قر ع دسفل ى والنحل نيلام 1

 ا هيلعهللا لص اد اوبرو نيا ىانيب دمحملا ءاءاوالا هيالو هيهلت ا مخ ىدملاود صاخلا انا لاق
 لي 1 3 8 0 1 0

 وهنوكش لو هملعهلنا ىلص دم نم ىدمشىلو لك ثرو مر دق لعب نا «سفن ىف هتمالعو سو
 ملسو هملعهللا ىلص ىبثلا ىلا ىرتالا مح سلفا د_هلع لا ذاوك هلل ى د ىلو لك لعل عماملا

 1 نك اوكلاراوا حاردنا»عرش ىف اهاك عئارسلا تجردتاو ماكلا عماوج ىوا نيسنلا هب مخامل

 !آ | كلذ زيقناسعثلا عنتو ضرالا ىلعامهعاعش تقلا دق بك اوك ارونانااعطق لعتف سعشلارون ىف

 | رمش" ""' عناع عداشلاى دما كلذ نو هَضْلَم متل روما الكف
 و

 عناممهلاملاحر عساشلا ىدملا غاباذا

 متل هلام ةيدع
 ل

 ىدملا هيلعد_عب مدق لو[ ىف هيواطم هل لص مو بلطا !هفقاخوالوعناسنالا هللا قا اا لاق
 || بلطي فراعلاق باطلا, لاش الهتناَناف ةدّئاغلا لوصح نم عنمفىدملا لوط عم فقيف هللختل
 لامعالاةافامو مادقالاةافاس للطب نأ ل < هللاناف تال لصا+لاّن اف هتنا بلطي ام هن داعس
 ' |.لوهجو 'ىنث لك نيعئ لك ىف هنا انل مواعموهف ريع ال كل ذك زيتي ال هنا اكفراكنفال ةافاسعو
 [|| لوةتاهنيعوعةروصاهنعكبمشوالااذهوهةروصفف لوقئافروصلا فالتخا نمهدهشناملزيقأا
 || ىركفلارظنلاب ريصتلاك دعت ام ىلع ىردئالف ةيهاذلاةروصل | برخ هّيوه كن ءسمغتو اذهوهابمف
 ل مظعأ هنالا دبأ ة هش نم لل دهل لالف همف ةبيشهل تحال لل ددل حالا لكءاوسدّقتعي ام ىرديال

 وعش مانالا ىف مامالا ةلزم كل ذ نمو هنهش نحو لماد |

 مهبراخف مهارب
 240“ ماتا اذا

 مالقلا لتق ىلا ةيدوم * مانالا عم مامالا ةلزاننم
 ماثللاحرط متلفغأد قل * ىلوق حصني ركنمال لف

 || كلصعال اهتم ديال ءامسشش أ ىلارمشف كاملا ناقهملا جاتعامب هكلع يلم ناف كشالب وام كلاس للا
 ||| ةرملا هلزعت لوز عموهفالاو اكلم نوكم نأ دارأ نا هلك و لم نوكمف هكش لام هي دمة مف كلام ندالا
 ]|| مئامو ,مكلغرفتسلافو نأش ىف موب لكوحو قملا نم ظعأ نيكلاملا نمدح نوكينأ نكيال
 | لدار واف كلاموهامل كل ةوانل يلا غرمت !ذيهف بهذ ضرالاو روت ءاسل او ضرأو ءاعمالا
 رعش .جيسملاو عيسملانيب قرهفلا كلذ نمو .مهفاف كلما مسنامكح هنعلاز وميلعدكلم ظفح ام انظف

 ه .ثادحالانمانريشن نكدق * املاطوتامفيكي بعل ابع
 ثاد_>الا دي هب هيزامع 23 ارريتم هنركحالا كلاذاه

 ب ا ر سسسسجسوس»
 1 م

 ]| ميعراط اضن ضرالاو مهر اكحفو مهمادقأب ضرالا قاوري_بب لوأ « هلوقوعواهتمهاريامش ١ هيرران ا يريلاهح اوت ىفةحامسلاو اهق ىثملابهض أ حضن نم لكو جسما وه مالسلا هيلع ىسع لاق

 ال لك فتة قح لصو اهنم لصف لكى هنارمغ ليصغتلا نما مفامب حاملا لبق: |مناف متي دومعف
 : نبماذاق راهم ع :رب تلا هنيعمملع قبو هينا ىرب ىلا هثم اهتم لآ عسل و.زيعلصق |

 هتافام رح نم بدك و زهاش ام ثح نم قدصف بذكلاوقدصلا نيب عمفسق داصل اج دلاوهف | | ةأثنلا هذكت لا دةًاشنلابوهو تيه د هسفناهب يربىتلا هنعتاق ق دصب وهتناانأ لوقيهتناالا
 قلاب لسا ع داؤر هنافام لعل ةدسورسمم هسعن ار_ءولف
 حس



 كل ثدح ندالو ها امل دومُسَم هنأم ك2 ثمح نم هارتق كلدوهشدوهام:ث تتيح هسااررطللا الو

 ا كناق ةمانسال قالا عم فةفلدومكمنيع ىف هانا دوش نعع ىلع با كلذ لكمبو !كيمدهشت

 ركش ىرولا دعبل ىرب ولع نا ماع نمكنذ نمو هيملعلا ف ةمر ىلع كاذيزوتأ

 لدعلا كلف نم لو لءنكو * لع هيدشامكنراصاخا

 لان مرذدحاو هب تن أ اع * نمو لوكس كنانلعاو 1

 0 هيل هاا تلم له ىربف لمعلابل مم دقوحو اهاك كلاعأ كل صشي و اا كفقوي نادنال لاك
 ْ فرت لمبجعلا نم عاوتا هلالث كل أنف لهعن قاما "ل مو لم« كلسفن كترمادقو لابعالا نم

 || الا كل الو سانلا ناك املا ذكحسو كلل هتفاضا لو زيف صاخم هنو وف هلل ناك ف اه: ازخ كلا
 ظ لين ىلبا كابن تبون بلع وللا كاقاك لاعالا هذه ىل_عت عل له كل لايف كل ناكام
 || تيدعتاموا كتمرهطظ لعلك ناقاا يبل مسيل كنادبدت كاع تقو ف تنكر اا ومن وكت
 ا قئمالان و كام تس كلذ دنع تناف ناك نهناك كرم نم هيل مم امل ل معلا تا دريَغل معلاب

 : لد دق لما. ءيضأ تقو نا نة دنعرشاح ل رمأ نم لكو لع مرضا لوسراو هسفن

 بوح ا ىءارلا نوكتت ف ةفام لاو- ىف دحاول ١ نمزلا ف نوحح :لعلكىف ٌكدسعت نأ تناو

 رعش هلطىزفغةسا نمهلعن لع كلذ ن مو دادضالا نيد قا عم اكمذملا بذعملا 1

 لخفف هتلاو امهنم قئاق * ىللز نمو ىلظ نم هللارفغتسا
 فال لل سل 1 ل ا ل ل نم ناسنالاق لح هلوتل * همضرال ىرىلا تاعىنا

 1 ناو هلرفغت ا يراعج الا لا حر هسفن لا اخو هسفنل لاظ ناملاط لاظلا لاه

 كلا نم كلذ ىف هلام لالذالا ماقم ىف كلذ ةرغ ةىجاذا همشلر افغتسالاب قطا عام اورفغتسي
 قد ىلاطهنافدملا لب وطهيكحص نمذخ اب ىذااو ديل اريسة ةبهل ا ةهجن مدخأب ىذلاناف
 ذفتسال هنافاتدلا ةاسملا ىف مادام ةريسصق ءديو هل ذ لاح ىف همك نمذخ [ن د لجرلاف هقحتسسمو

 نا وك الاريث انالو اهفةءلعالو || ة.يصصلا ةفرعملا نم ىوق عطاسر ون الا بهولا ىلا بسكتا ةلظىف

 ْ تاع ام ولا ىركف همطعن ن طوملاوالا طلاغنال هنالا_ دا نا كحاذا طلاغتسف طاوغن او
 رعس طاسلا دهاش نم طالق كلذ نصو هيفوهاميلعي ىللاو

 طاسلاف ةريحو لالضاذ *« هارتطاسلا هاش نملك

 ىطاساىفمكلذناك امنا + اهدص لاق هتان اغا داك

 طاسوملع طاسو لع طاسة ريثك طسل |ناريسغ هطاس ىفمهنم مهفرط ىدع.ال طاسلا ل عأ لاق
 تنين او ني ىلحخلا ف تنكن تاو نمف معلا ف تنكناو اف لم_هلا ىف تنكن اف ةبقا م طاسدو لجت
 كمولعموه نم ملعلا قو تدصق| لمعلا فكل لاقءفنوكي طاسب لك ىف ذكه نلف ةبقارملا ف
 روك تناف هلكسالإ هذه نع كياوج بسح تناث تبقار نمل ةبقارملا فو هارتنم ىلبخلا فو
 تحن اذ طاسلا ق تدمدام كر صام الاملا ىوس دمها شتاق باوطانروص2باطللاب
 قملا فك دإةتاردق قع تنكُم بالوطن ترج أ كاو يابكح تنكح لاملا هيضتقيام
 ماب ماعلا لع ظ نمو هلضافمم بنا رلفو دع ةباجا تم كسفنبت بج ناو وهام

 «٠ رعس 2  ضصالنا

 دفرااودولسالهأ ليل ايلا نم * . ةمراشحداوجا لص نما
 8 كم لك 0
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 سفناذناكن ا ضامالااهمة<-]. || ||. هنا سضنلا»ضارغالا تما اذا
 فيدل اهريشج نم مال الاهيلدت :أ هناق اجهلعس 0 عرى كو

 سدسعلا قو لولا ١ ىف تلح ىهاذا ةمدبص قلنا ملاعىف اهلناو

 هللاركح ذنءىلوذملا نال نيلها لا نع ضرعاوهلوةوهد هتقارك د نع ىلو نم نع ضرع لاف |

 هسفنؤهلعوهامهنع ل ضفارعان هان :ًاب هتاف هنت نا هلعل هنع كض ار عاى 0

 ناق هنعضرعتلال همو اتتلالا كفلاخاموه.ةالاس مدعو هت ىف لالذا ه«:ءلضذا رعاناف ةزعلان

 الوم كر هظ هتيلوو هنعتضرعا ذاق تافتلا مدعو اروفن عاب اءدار هتعمل ذا لولو ضرعملا ٍ

 تثلاو هنع ضرع امفهسفن عم ىأتراو هسفن ىف ذخأف هتيسثمفف اذهب ةملج مادواي نعي هرهظ

 ىلا هوعديو هيدؤيام دياب درا يل نإ مالقر دود تاو كيف رخل ىةصياسف فخ ل راع

 ,ءاعدلا ىف ةعنص ضارعالا اد_هنيدتهملا نمنوكسح نا | علف هب 00 تتئجامو كلماتنا

 : زهق مفر كلا نادل 013 كلذ بم 0 1

 0 ذإا كا ذ ناك ذا #ذ حملا نم 0 لا

 ركملانمنماركذلارك ذناالا » ,هلضفب ل لدلالاه ىذلأ لذ

| 
 : مهن ارك ذا ارك ذ كل ذ كح انهافو او كش الو دم احم اق دص ا دبملا دج-و دهادج لئمركذااركذ لاق ٍْ

 كلم ىفتناو زيزع هم اسمو هم اسم نمال ا كرك ذيال هنا كرك ذا ذا ر كذا !ناكة داهش اهقدصاوراكذ الا

 اذالاكو ىهلالا سسالا اذه نم كتءارواذ_هقكلملا كام هانم اذا قطاوهاكن وكسشو ركذةلاطلاا)

 ||| ىلعأ ءىثال هناف ةتماهالعأوةر وصاهاج اركذلاتاكر وصلا فنانعااهار :وتافصا|تدست

 هنادروص دقق نكد نم سحاب لاك كل ذاورك ذل الا لسا نما ديأب ام هنا كلذ بيسو ركذلا نمأ|
 0 و را افاست ادا مى دمام كل نا مع ٍ

 قيسا| بدق هنلقامث ترحدقو « قلللا قرهظي قطا تعنناالا

 ْ قيال ىلع ىفيامب دوحي « هناتاذهد علا لاح ناكاذا

 ناالات رهظام ثيح ةفصلا مظعبف قلسا تافصبا هروهظ ث يح نم لاسم ارظن ند فراصإ' لاك
 للا ىلع رطبامل ةفدلا ميظعت ةرهظيالن ا امكح ناك اذا ماعلا ىلءبمهق هل مياظعتلا نا لحمل لمذعسأ]

 نانالاف باذعلا هيلع خي لنا بّعلا هلع بجو كا ذ لعف ناك < الخلا يدرب ىذلا مالا

 هنقمو تقو ىف هجوب لحم ا رظع ةفصلاب للاى وا ناف لحاىةفدلا 0 وادفصلاب للا قمل نااماا]

 مو اهردق دقي ل لح اب ةفصلا قا ناو هللا وهم ذ ن يذلا نير انبلاونيريكتماك تو ىفهتلا تقع

 اهتلاو اهب لحلا ىلا ىلا _.الةريغال ةفصلا دوش ناك اذاف نلهاد“ان هناكذ اهتلزتماهازش |

 ىباكنطوملاو هسف عرمشلا مكحبو تقولا بس لحما فراطتمإو بحاتص» اهل هم ميظعتلا ناثلخانا
 رعش لولدملا مرح لملدلا ع 5 هلاشماو هناجد'

 مرا ىلعالابسا قدا ةريغنم * تلدسقو راسا ةلدالانا

 , مرا فهللاتيفاوطا!عرع « هتلاح هنغت اهب فوطبنغ ١

 | ةةوكح نم ملا عمفتتنلالااوقلخالب قلل نكن قطا عم فةفهلناك؟ ٠ث دع ضو نم لاق

 قافادبأ ناسك ال لولدملاو لل دلا نالوتمرحدملا اذه ىلع لأ تدق نا نلافنل لع وتد

 ئذلا كلذ نيعمرصيف هنمعثدح نمئشلاىلاال مكللا ىلارظانر داما اذك :نوكفعوثلافرظانلا
 يس ا اساسا ساند
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 نيف
 نوذرعم مهو اولّوو هر اول ه)_ضف نم مهان اف نيكاصلا نهننوكسلو نقدصنإ هل ضف :نمأ

 ىلا مميولقىفاقتاهن موبقعاق لاه هي زللل تناوا هي زعيمه مهلاومأ ف ةاك زل مويلغ رفا ل اولافوأ
 مهرةفودو لخالا عماوفقوولف, نودكح اواكامو هودعوام هللا اوهلْخااعهنوعلن مولا
 ظفصق هقاخ 0 ىطع | نيح يهاط عا ىذأ | قلخلا نم مهملع قيراع ةدابز ملا مهطعبأملا و رقتفا امو
 ةدابزلا ىلا مهراقتفال هاوس ءانغالا باخ راةتفالاو لابائاوبعتاملو اوبحاملا ماد هقاش هيلعإ

 انافامدتع

 . انامدقتتلالبقناكىذلاّتف + اذا لعاق- هل ناب معا

 سك ٠.1 والا هلال 15: 7 ١
 ا

 امي هنقو هيه ولع ذاق همف تقل نمل سن ةقح ىداف 4 بياع هتقو تقولا بساص لماعاذا لاف |
 :عمالا نوكسصيال بدالاو دوجوملا نع مودعملابهلغشل تتم بحاص هنقو فو هف هنقو نعحرخا
 اذا هفسا عمن دان امنا بئاغود ثدح نم هعم بدأ الوعم ٍبّدْؤَناذا بئاغلا نا ىتح رمضاحلا
 روكح الا نائرمذا- عمالا بدالا عقواخ هلركذملا اظفل ىف همسارمضح دف بئاغل اركذاذاو 0
 تقولا هتف نمو تقولا همم نمن وكشف كثتو نع رخام كفل غشت الفءارارك اذإ ا سيلج
 ْ رعش ١ حرتحرفلاكاٌدنَدو رذحاك هنلاتقمكلَذف

 اذكهاهلمعي نم حرفي م لا

 ىذا نماهبةعباعاق دص 35 انريخأ هللا ناكابج

 هلوقركذو حرفلا كلذب حرفلا بحال هلنانا هب حرقت نا سوفنلا أش نم صاخ حرف ىفلعاذا لا
 انيظعن اكن اق هحرفر دق ىلع هحر فا نرخ احر كاذب هلعب هسرق داعزيسر فلا بحال هللا نا ..ىلاعت
 هللا ل ضفباو-رفي نا هداسع سأ هنا نا مدمس حرتلاو نرلسا ناك كل د نو دناكن او هنزوح ملخع
 لضفلاو لذفلابحرفلاب ل عأف هم دقيالو بث دلا فوم ابدكرتي هناك لام لا نم هغماجال هّتجيربو
 نماضي أ هنكسصل لاذ ىلعدازامل يذفلاو كاع ك ماش هب قدام بجاولا# بحجاولا ىلع دازام
 هل-(ذفل الم كل ثمح هللادج ا كنفالاروهلت هلنكيلو هقلح ل ذفلاىطعأن تقفز

 ضضارمالادسشأ كلذ نمو حرفلا ف ٍبجاولا ءاداةرث نت حرفلابئلابا هرمال حرفاف هستحرو

 اضرص ىض أ نمت بلا,+ + اضرعا اذا قطا ضرع ْ

 , ىضرنم هنابئا ىئبقعي *« .امب ىلا أي هنبلو
 ب

 مومملاه لنمو 5 نمارمالا ضار نيا ىلا ئام هلا قال_طالا ىل_ءضارعالا صنم لاقأ ش

 .ىلعليلد هيلع لال دولا اهبصنىلا تاب الا نع ضارعالا لاو بولقلا موةينطر دش و دوأ]]
 هلاودب تاه ماكس | دهب اهلا صايم اريبال ”لعوهو ىدرا ا ىوهلا عابتاو فاضئالا دع |||

 نمس ملاهي ولط دئءةيوتلاكعهننالف :اودلا لامعتكيما دير كاد دنعت بست نكح: مام هتنانمأأ| |
 لولح دنعناميالاو اريخ اهنايايف تبكوا كبت نم تنمان كيت .اهئاعااسفت عفايال .اهيرغم | ١

 رعش ٠ضارعالا طارغالا دوج نمد نمو .قراملاوهافروصت.الاقلطم قلل ||
 نعرض ارإلالا كل ذكو روصتيال هللا نع ضارعالا لاه ةقراشلاب نقتل اوراض الا دينو سابلا
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 1 1 العلا نم هبو ىصع نم د ىعو ةلالضف لزم 0

 محلا هي تااق هود 0 هوذا ىالاىلا اورظناك أ

 نع ينط الهنآ تلعدقو با لوسرااودح اوال امثامو ل اوسرلاو هلل ا ىصء نم ةريح فلز لاق

 :ءاطءأف صْسْم ىلع هكرب هكر ناز هللا هم د هعفو ناك قل ةروص قرهاظق حنا او هلب ىوهلا
 نا هلوقب ءاودلاقهدانّمم* هقاعاطأ دق لوسرلا عطب نم هلوقوهو هل اءذبم ىلبنم ءاوددقتا
 ليلختا لاق كاذاو هئاد ئم للعلا لب عم انيع ىف ىمالا درذا الذ هللانوعياسامتا كيوعناس يذلا

 اض يمه بح و اماهتخ هتننبو هنأ ثناهضتقت ةةترطاوُح نم هلديال دعا انا نيةشب وهقتض ماذاو 0

 وعش 2 هانعللةابللا سط كلذ نمو ميلا ارطاختا 0

 ىنيام دنع باقاارث || || ىع ىذلل تقولا ةذا
 ىنعاىذلا ماعلا ىردول هل تلق فيك ل اه اذاك

 أ ئم هترتسس اذهاو.|| || انامكف هبادج و ماد

 أتانا ىلعدريذلا نمالا ىلمعن ىذلا دراولا نال حولا فئاخما دمع نمالا نم ىلحأ - ؟رعاشلا لاك

 ىلع ءاخ فوأنا بقع هيلع نمالاددمتل كلذو نءالا هيصعتسا نم هباٌداذتلا ءلتعأ فتاذلا نوكي

 هنا نوكمال ىذلاذاذتلالا د_حوف هنمفوخلا هال عوقو نم هرظتنو هلمأي ناك ام ضدقنلا
 ناكل مدعلانقوعللاو ددمتل م دعزا وج عم ضن لك قمنأ هددت ىأرد هنريص نيع تلا شوا

 ]| ديدج قلخ نم سل ىف ىلاعت لاه امنا فال الب ةشرلا هذه ىطعب دحأ لك امنكل ةمعادةذإاىف
 ١ هب ومعلا امارطش هنأتاتموم ناكناقةبوقعلار ظنا ىذلاوهىناماةرخ" الا ةأثنلاموهفمفوهو

 [|اهقاذ نمالااهر دس الام هذيلا نماسهل دجو ةرهغملا هن ءاجا ذا ةرفغملاو وفعلاوأ ىجام ىل_عءهننانم

 رعش ١ روشةلطلاةءالووروب>روتلاهيالو كا تنمو

 ا ' هبهسشو هيدر ىلهملاةلظو ه هع رونلا ناكروتلا ف نأكوه
 ظ هبهدين لاى هءاح نمو ىوتأ + دنس هناث نكنال هه نكخق

 ا
 ١
 أ

 أ

 ا

 هملاروظنم لكى كلذ هموتو همومه ٌقرفتفع ءاسالا نويعهلوديتةروهللا نوكيرونلاةيالو لاق

 ءارام باطل سطعتلا نمل ناك مو دق ىل_ءرورممو ةذل همنرتةيذرتس الاف نوكبآل عفو لعومؤت

 كاب ةلظلا هال وو مطلاو نسما قرولظملا كلذ ةمترردق ىلءو !ةوقلاب كل د لمق هدنعامولعم ناكنأ

 متف ناق هنا نإ لنف ةِلظ ىف سف: نم نوكي نال ن كش ال هاف همه هملع عقجاو ةلظلا هترتسام لكمش ىف

 نوكئدق فلا كلذ نمو متاةلظلاب هرورس ن اكسس ةداوشلا ىلع هنبث م ميلظعو بيغل ارم هبفدل

 ةرعش  بفلللا ف
 فال افرحالا لاله نامهنم و #2 . افاخدرتالا ءشيلبع ومماذا

 قتلا ف موجرا يذاع 1 عم هيئوحت ىذاابهل ,لقو

 هانم درو هيج لاند رس اس هز قاف ةمابدؤس يسال
 بلا باضأ نادرو اذلو ف دكتلار اد قامثسالو هسفهللا ىوقتو هطفح ء هنو الاس ش هللا

 الم جتالراتقالإ نمالا ميل قة غرقفلا مهلوصاناو مهلوصا نءاوتجرخ منال نوسوم#

 نم قحو هقح نم هيف ميلع بحام ءادأي مهن رعأو هبق مهعل : او هن مهجحام حلا مهاطعا اماورمَع

 هلناانانأ نعل اولا مهرقفوهو لصالا عم اوفقواق او حالا هريغوةاك اكق اقتسا هيف

 7 يهيج( تس ل : 0 دج
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 ةاكحذااىف ةكا كلذ نمو |
 ةامممثمثثادتت“ث6ت” ِ ءىك سغقغ-|

 تاداموتزعىّتلاّةك ذل!لثم * تناك امْثح ومنة :حجزاا ن١

 تااثامو اهتهالطأع تيزدق #* اهرمصستلاوحالا نم لاح لكى
 تا تكلل

 وبرلا لواننلابهنعنزوكحجب ,اهف داكن ااوابرةاك لاو مرت اءرلاوابرا ذا وك نياك نموه ةاك لا لاق:

 ةاكرلا نيب برقالا عمال اوةاكلا عماب لاك ى ذملا عم ىهف تيك ذاماهنال ما رح ةسملاو لوانتملا

 دعبالا عداملاو ناودملا ضءبةراهطتاك ذإاو لاومال | ضعب ةرانهط ةاكن ل! نال رطل ذلاو

 ىجوزورامد وكي دو تال معا اهاكز نم طفادق لوابتناة دارا[ رامات

 توقنعم كانا اس4 لمتالف توتا امد لمقنيح هتنآتوقلا هللا دمع نب لهس لاق هجوقق لا نويكي
 هيما 0 0 وع دايلو مانام ل

 امس نم نموا ١ نوما كاذك نانا ف ضعي لاهي بلا رشبالا مو ةبو معي طئانلا ||
 0 هاني الا ىف ضويلتا كل ذ نمو ىل|[ءتدهللا

 ه.انعدو-ولا نم 237 7011 صضوانأ

 هنانعو رع اذ *+ هقتنتماذاالا

 لاد تنافي الاف تضخ اذافهملعلمل د تنام ىلا: ئث برقأتنافاهنمعة يالا تناتنك اذاىلاق

 1 ل ف دوصقملا نعت دعبفةبآك وكن غتازف لل ذالا 1

 ( ىدحالل هساعب [ىهواسهلول دموههءتطئراىذلا كاذف ةطخرم ع نعئرسنتكلا نطل
 : 7 ان[ نوضوخ نيذلا تنأراذاو ىقلاعت هلوقب كليات نكس ناو لالة تنأام كيف ضئافنا 1

 هلاثان "الا فاضأفهريغثيدح ىفاوضوةع تح ةمفاش ةكحدنو ة:_ح ةراشب مهنع ضر عأق

 ناال لوغو هلت: اوهو تا نوكم نا ناشلاو رخا الا بناملا ىلا كثع تيدعت اف تضخ ناك ظ
 داسسقلا تتشرحتلا تافوخي ملعافتنالتنأ نوكتناالو كدجوا اذانلف هلوهنوكي
 00 : رعش اضرلا عن وكمال

 اضرلا ف ةمالع أ هناث - * . اضقلا تحت نكسي ىذا! نا

 اضرعًاولرمسلا هنع ضرعي ع اقالاج لكحالا عسودق

 اروهقماروم نك اسلانوكي دقت هلع ىذقامع ااضار نوكي هللا ءانضق تك نكس سة لت امتلاك
 بذك هللا خأف ىضرلا نم همع دين اكسصام لا زرهقلا هع عفرا ذاف حراش ىحالاماو هلذغلاما:

 اعوط ىضرد->اولاو ىذردق نيدزعملان مدحاو لكى ريق قداصلاب هينشنلا ىف رهقلا,بذاكلا |
 ا ءاهسلاب عات بلو اقركواعوط ضرالا ىف نمو تاووسلا ىف نم دس هلثو اهركىذررتا الاون
 اه رك نورس ءاعسلا هاف ضفللا ىلا ضرالاو عفرلا ىلا ةرا أ ىهق ةمولعملا ةرووشملا هذهب|
 ْ لا نم ءامسلا ىف نوكيدكتف ةملهالا بسب اعوط نو دحسر رضرال الدال
 ىأب فرعيدج اسلاف قوذ ل عوهواهركرصسف ءامسلا له بوه نمضرالا ف نوكيدتو اعلا
 هب نقط لكسرإل ءاضقلاب ىذرلابرومام دبعلا لاهو ةففصاا كد« :طعتامللهأوهف دعم ةفص
 : 1 لبوسرلاو هللا ىصع نه ءلدلضتىف ليل كل نمو قيقد نافعا

 را



 5 علقم

 هأ| هريس حلا ناو ٌنظنام نءهرمس اص الاك ةدشوحش: ال
 تمسسسماا

 * هزيح ضالا قريت دعنو هريخ ناس الا عم دودولا نا 4 2 ميلا |

 هرششناءاشاماذااذهدعيو |] || هربيقا مامن هللاهناما |

 هناف عوج نكلو ذو هلا ىف اهلوقب لهجام هنود نمدلوةبالا لوجامت هنو د ن* هلا ىلا لاك ن..لاق
 !| دبعل | الهلا! ىلا لئامل اوهف هتطن قا! ناكححو ياوطن اذا دمعلا نأف هنو دن ههلو ةيريغأ !تدنا
 ْ الق قوذل! اذ_هلئثمىف اهسالوانرن وكمال د بعل اناث قااءه قطن ىف هنهدنملوةي نأ حاس الف
 هوتءنو ب ص نباوذ مهلوةف ب سه مسااودهللانا اولاو نيذلارفك دما ةدحاو "هل هنقاها ةحمأ 0

 ال اوعدتاممانا حلاو هللا اولاكولذ نيرفاك اوناكو اطخ هلك كلذ ناكهنتا نبا اولا اك ةؤدلا
 تااعد ا ع عك ذتما دد- وهلا هنااا هوكرشا الو ةمسرا ان هودرفب ل نج-رلا أ لاو

 رعش هيلاو هريغىلا ىمع اوأ |

 اناهناو هبف هيزيزعلاوهو [| || انك ام ثمح مينز ىدلانا

 اناسنا قلنا نود هاوسدتلا | | هد هللا هلج هللا
 اناكىذل ال اذ نكي نكيلول | || هتيدقرع هيف هللارهطادق

 اناص قانا ىف نك هل ىسفن ١ (| تةلخامريغف لمأ ىلناكول

 ١ .٠  2 5ءاع ادعم خ 3 7 9 ب |

 : هاف دعبلاهلبىآ هللا ةنعاهملعف هملاو ءريغىلا ىتت اواه._ اربع ىلا يدا نماىومنل اري_1نا قءاج لاق |

 ]| ليلو ىماوا ىدبعاتدحأ لوقب نأ لسو هيلع هللا ىلصهلتالوسو ىنمناذاو هللا الا دمسةلامو دع |

 قاتلا هيطءتامو ةيهلالاةريغااهذه ىلار امئاق اننرانس ءاعةدايسهل نا لوقت نا ىهماك يداجو ىالغ

 ةوتبلالا ننا لاقنال هناالا هتعدا و ىذلا لصالا . نعدوعبم ىأن وعلم هسا ريغىلا ىذا ن ةكلذكو

 || كشنالومتاادنعطسق اوه مهئيال مهوعداهلوقىف ىلو ا هقلا لوق نكلو ىلا ةوبتزاج ناد بلصلا

 لإ هنرااو افطصالاب ئتلاةوئبف سشارفلا بحاص هفثي لام ش ارفالدلولا لاقي نأ تمكح ةريسغلا نا

 امم ىطصالاداو دنع: نأ هللا داراول هلوق ىف ئنتلا ق ةح ار تدرو هناالاابنع ىبلاوهنالا ةظفاو أ

 ||| قطص او هئم لاكشا قطصا | ىف انهور اهلا دحاولا هتلاوه بارضا ادا لب هناصسءاشيام قلذعب

 ْ ليربك ءقارلا نيع فدي رمشبلا ةروصلا ىفىهل الأ هجوتلاب داولا همفر مظل دلولا لكث ديرب نأ لم دف,

 ا هتلعشعافاضبا ارمس ان هوان تنك نا كم نجرلاذوءاىنا تاانهاوسارس عرا مك

 ظ نماحور هيف "اه-رف تندحا املاكز ام الغل بهالْ كج كيز لوسرام امنا لذ رج اهلل اقأ

 ىئبتلا افطصالاب ديرب دقو نوكفؤي ىفأ هللا مهلناق هلل نبا جسملا ىراصنلا ت تااقف هلا بست فهما

 | قنولاودردلل لن كستسا ع ”انم تنال نمو) نيرمالا د>اوا عومجلاوه كاذنءداراامولءأ هاو

 - قئلادبلا مامالاوع 5 قولا ةورعلاب سقم

 قشال دوعسملا هنأب * هيحو ف جورلا هنعربخ ا 1

 |اهيرطقثبح نم وهوتناقثولاةورعلاث مهتم طخامهلسقب ضرفلابنارطقفهل ةرئادةورعلا لاق
 | مدتلاف دبعو برن موسم هنال هنو كش مشنمدوجولافرخ الا را ظداأ) نأ

 أاهفسنو لأهف صنف نيفصن ىدبعنيو قي ةالملا تعقانل عماج سعادوجولاو دبعلا ثداسلساو برلا

 ةأشنلاةالملا هذه عفترتف فيلكا ماظت لغيينادبال هاف هجو نم ماصفنا اهل ةورع هدو ىدبعل

 ]|| كلنقلدووو كم دبع لاح ىف ىلاسعت هينئل طير ىتلا ةتتاذلاةأشنلا ةالص قتو ةئمِْلا اهذه ىلع

 د ل نما ل كر هعدشت الو كو ده درفت "الا سنا اهلماصفنا ال ىلا اولا ةورعلا

 مو



 0و

 اطعام اة ها رن ابخ تالت همه : اوج هيلع تدهش أ مد ١ 0 داب

 هداه يظل هام هناق ا ه-:عضف

 هيصعملاو ةءورم ثملا ةعاطلا نيب قرفتام اسمان مكمل ادوشنام لعفلابدهشن :حراواانآالا ازوحتالا

 ْ زيع انهو حراوملا ىطنريغنمءادسب هنأ ف ىلاعت هلل مكتللا قف أ نعال تاذلا,ةعيطمائاف

 رعش ةيفللا ةجرلا ىف ةمنمالا غواب كا ذنمو) هريغنمولاعلا

 هتلخ ىدلا هلل وهامعاو « هل سدل دعلا ىعرام عولب

 هقيطةلاثما ىلءاردةديز, * ىفوهف دولا اذه. نوك نمو

 مدعل هلل لاكن جياهسالا ء ملل ا نم سنن مبان كاذإو هش ر اثرالامنا نال ا ءدعامذلا لاق"

 هلئمكىسل نوكي ىح هيدارفنالاو سعالا ىف ةكراشملا مدع نم مظعأ ةذل الف لإيكل كلذ ىف كلر اشملا

 يل ءنام هنافهكراثملا مدعل ةمفخ تمعسامتاو ةمفللا ةجسرلا ىشهدذاهو ون

 نءالنار كالا نءودامنا ءافانانالءافلنا نماهءنمال عما هللا لعو ىاوترسسلا
 0 عفا نول محم طبات ءاوسلا ىفالو ضرالا ىف ئش هملع نعال هللا ناك

 ىثحكىذلا لاسعلا كل 3 نمو) فرت فسرت ةرسا فرو تسلا

 11 لالالا دع مسو نزيل تو امتدت امهع

 العلا ىف هتلقدق ىذلا ىف | [|[ هت دام ليد عدلا

 ىع اذه عماذق عم ىد_مال ةعما لزم

 اهسفنب هترخ_سو هنا ذب اهاطغاف فخ الج تاج اها ثغتاطظ رسوهذرتسوهو حاكن ناسسثغلا لاق

 ا 00 مملاعلاف نها سايل :اومكلاساسل 0 اسابلا ها ناكف

 ناكحاذاكاذنوك ىمءوثلكبووهذ «يت لكم سلف تاهتالا نم“ ماىثث هلع نع حر خي لف هانقف

 'دلعو عما اوه قحلاودا وق عج هنوكس لس: ءلاهسأو هيلق ف ركب اهسااذاف قالا تن هبلق

 هفءلعقنا هسسلاذاو هسسادقفهمثعاذا وهمشغ دة هلعاذاو“ 0 * لكل عد قف قا اًيَغ رسل
 رس نيداملا ةعت نيدلان 2 كلذ نمو) هاشغباذي ؟هلالدأ لعفنملا كل ذرمدبو لعفم ام

 م-ءدقامة ص الاناملاع ه.سعالةدرلا باص

 : مكح لوق نم عهسنام لك اذلوا- لها اوه لد

 مرحالاذهلّءيىذااو هلاق اهف قادعب هنا

 قلاتاذإ هيدانع نوكجوتو ةدومعلا ىلع لهسعلا ىلا ءازطانعمل_ءالق ءازمخلا نيدملا لاق

 !| ثعاوملا نم مادا جوه هيد عواده سانلا دة عناكنمالاةرخ 'الا ىف هتداسعىب 11

 ىل_عىلهعلان «لملان هه.فانابإلا اداندكا ىع“امو دولا دا.طالاوداذنجذ هيد ةدابيعىف ةلولفملا

 هيقلاعالا يوك قطلارخأ ععسو دوش نأ هندايمعف هتلاح هذه نمن وكي نأ ديال هناالا سهالا
 0 هللا عرشاا ةقف اوما ىلعةننأ سعأ نءهنق نكست اهاريف اها معين أ هلت عرمت ىق نأ

 نيدلا نعد ةرال نا هيلع بوب ىذلا لجرلا كل وهات هتةص هذه نكت ناذ نيوكتلا قار عأ عمسو

 نم ةيقعلا مقا كلذ نمو ) هولا ءذخ اي الف ماسقمل اًده بحاصص سفن فرعت ادب نيروطملا ةيش

 ه هه ةمرملا «تفندرفا



 1 رعش ىللاو انا لريشلا كل نمو) دحاو همكح

 || ماتا نع ةدعارنلاو قتلا ةتطغأ لان ق ودام دوام قرا نع لوم تاناعولا تناك ان لاك :

 .[| نوكيالف انغلا نعت غلا ىلا قوتملا" هلا اذ_هقترانافالذه نوكمال نملاعلا نع ”ىئغلا فو أ

 00 اا 1

 نيفرطلا فوهذ هسفنل دههش نمءادعسلا دعسا نا كه سفن ىلع ا دن لاه أش نب رم» .اننارسمخ الاف
 فس سس جزم

, 
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 اريتاون علا قلقعلادلق نم « ارظناذادوجوملكيرشلانا
 ظ ا عل امص ْ ارثكوا ىهالا لق لزاونلا نم * ةلزانلك صح ىف كاع هبّىأ

 ظ
 ا كبل (ادلض رات ها تملا طعنا و“ م" هانا لس تتم تلررشلا
 هتكي ناكنم هرثسف ودسي * همك ناكنم هرهظف ىنذ

 أ ماختلا الابالا لعب الامفتل الا ىلع داقعالا لنا لرسشلاوةل 0

 علا الادو دقملا س دق ىدوهف قا هملطي ويلعلا هضدقد لرش لكحومااعالا مام هنافكرشمالا

 نولعبالولرمشل ا ىنمهنينمؤملا نم ةفئاط قباو هلئانءامإعلا نوكر سم م هو الا هللا مهرثك | نمؤداك

 أل ركملا نم اذهو نورعئيالمهو كرشلا نم همةمه اع مهلعمدعلل ريشلا ىلا مكلذلف همفممملا
 || لعحت نا انه ريثلابدارملا سل لاقو نورعشبال مهو اركمانركمو هلوقوهو لاعلا ىف لا ىهلالا

 | نسالرشلا والرش دع دساوهاوع رخل مام هلق ضحلالوطاوح ذر اه

 رعش تافآ الاملظعأ تان 0 :

 ا الاف ىااتازمعلاك ه ه رظنلا ف تادالا نع فرصزعملا

 رطخ ىل_ءاددلاف سائلا امناه » اهتةمقس ىردتىسع اهلارظناف

 اهتعاوؤرص نيذلاناف اهتعاوفرص نيذلا نم نكتال تان الا نعمهسفنا اوفرصنيذلا نم نك لاق

 || ىذلاو تالثملاممب تاف.تاق الا مهب تا تان الا نعاومعف اهل سلام اهلا اويسنق مهسوفئب اوم
 رظانلاف لباقملاوةضا!نمالا بره امو لولدملاداضي لما دلانأب هلعل تادالا نع هسفنن فرصن ا
 لولدملا ىلا اورطتودوجولاو فشكلا لدأ ل دعفلصاح هيقوهاسم بزاهو هذ هن لازام لملدلا ىف
 هنادي لد ال هسهاب هنع ن وكس ىف مو ءامشالا ىلا اوزظنفا دورته وك نمالاالؤل دم هوك ن مال

 سمالانءاسفس حجب رملا نم هرظتهل لالدافشك هلدوهشالنملالافاذلا دوجولا عم هنرقام سهال اف د سهاد

 0353-5 رعش قرت ىفوننم كلذ نمو) هتاذ همالكو همالكرهالا نزا عم

 ررضلاوتاف الاوريغتلا نم 5 ادبأ اهلعف ىمحت ةياقولا نون

 رمعلا رخآ اهيفوه ةروص » نع هعاقتالو هريسغت الف

 ع - عقودقالارشالا نق كاذوش لال ئيلاعلا ن ىلا ةفص لا قرتف ةفريثأتلامحصح ن عو

 || منتو أل اوسنع هواطعاف ىناعداذا عادلا ةوعد بما هلوق ىف نط اوم لا ضعب فريش اتلاف

 || نيملاعل نع نغوهفا ذك ءانغلا هتافصن مو تافصلا نمهملا همس ام نيع وألا نوكي ىتحالا كلذ
 1 | ا طا يتوسع اسنان إذ نمو قيدافزوت هنبا نعل هزسفن نع عال

 أ * لكم هينع هر سلط #4 راو امال ُ

 ظ 2000 هّصكب ردقلا اذهو هنع * همفع مثانقو هب هن كسل آ

 جمس سمو سصسوبب

 قو



 اذايل .

 لد دو لاح بها ياا وسوسحمو وس بحا هةظتلا لاح ف كنب ملاعلا لقإمعلا عطاس ادااو
 هاشاو هل ان هفكنادقكت ىذلا لاما فامتان كلءج كن داعس قد رط هع تذخ 1 ىذلاو

 ا ىلع هسفن وهام هريخا بولطم لينتم ىم أود همف تنأ ام لكت ايندلا ىفكتظقي فان ور ف تنكاذاو

 نااذهتقةئاذالاقتالوترخ الاد أشنلا ىف هبفلابخال ىذلا حصعلا سكلاو ةظقي لاق هارتاه
 ةدهشتالن طانال هاف نمعلاه ارتاكهسفنىف مالا نا عاني رظانلا نيعإ فتالابخ تاداعلا ق راوخ
 رعش حرج نم جرعالا ىلع سل كلذ نمو) لدساادصق هللا ىلعومهفافودوهلينيعلا

 حرددق لبق ىذلاو | | قينضرارسافرعتتئشاذا | ٠
 حر نم حب رعا ىلع سداف همسو ىف ءاحاعّْ بلع
 جرعلا ديربأم هب مونت || | ةقآكو سدارملا سلو

 : ماعلا ل اما ذوو هتريصب نيعدللا خف نم هيلع حرح الف فوؤم هلك ملابعلاوةيلغ عازال قووم الإ

 ىلعالو رح جي رعالا ىلءالو جرش ىعالا ىلع سنا اهاهأ نماوناكو راثلا اونكست او ةنحرااىلا

 هاوس ام هناف هيةرئاعلا جي رعلاب حي رطاهننا عفر دّمف فوؤمالا اخ ءالؤدالا امو حرح ضن رملا
 نكمل هناخ هنعال هريغ نع ىمت الا ووهالا هملا لاي دوجو مئام هلال هملا لئاملا ضي ر او تنأالو

 2011 را عفتراامو هتفصم ذه نع حرا عفترا دقووهالا امو ه.ءىمعلا ْ

 2 ماعلا هدو نم لات تااطوهق هتعالاكدفت الا تاطب »هلا. رّرمذتم هاثمع<ن 2 لو او لكن ال

 رعش لاظلا ىف لبملا كل ةنمو) ضد صحب رعا ى عا

 هرود7 تنو قو اةقو همفنت * تلح نعهسسلا ا

 ظ 3 :> هيدي اقناع »ب ٠> ؛هرهظتراونالاو لظاا ىف لدملا

 ازاى م ىتااراونال ا الولو اهصاخنا دوس ةدج اس ىب هواهلاثما ىهناهلاكشا صاخش الا ل الط لاف

 نمةهح قارود#روزلانوكحر ىحروُد صخ# "نعل ظرهظراف لالظا | ترهظام صاد الا

 !اه«صاخشا نءلالظااهلارهظااماو لظلا رهف ةضورذم هنم ةوج ىف صدم |نوكيو رصاعاا|

 : قاطاداراف ليل د فروص دقتعم لكل ١ اف ةروصحلا دئاةءلار اونال لاش مبرعش ةدوبحنا داونالاب

 هيلا ض وفتلاو مللاو كءلع هي رام هيلع ضارعءالام دعن ٠مم تانك

 5 كرد ل- ظااف كلذك كبك تاو هك رت نيعكتكرج نا كا ذاضيأ كبش هن يف فرص امف

 سعالا فكن! لدلدلا نيعاذ_ه كفروا اوهف هن دهاشاك مالا ناف هللا عم ن نكيلفكاذكسمثلا |[
 رعش هردق ق>هردق د ةفهروطنْئدا قا نم كل نوال لعأهللاو اهو د هلعو

 اهلزانمءاشالالزتهنال هب همدذتناوك الاىذلا ميكا نا ١

 اهازان وللا نأب لوقنالو *« هتروصب نيدعىذ لكىلا ود

5 

قعتا اذهت درا ناو حراما هلاف هتقت-ن ءامث رخال لاق
 ْ لاقو 7 «رعملا مدل غو لهط ا, ت

 مكحاق سودا ناكن الافو مارى سه كلذ قيفامو هر دق قد هير دق هذ هتلزنم هةلارنا ن هلك

 نه هنع لد صقا اعو ةسلاج مكح يا اعون اح ناو هائج مك هسلع

 هعول م 0 - نمهيئاع هلع مكحاف اص” ناكنإو نيدكحو ذوهف هتبعو

 :1 هيلع ماكح اترثكوردحالان الا ىرقاملكف دال ”ماكحأو دوو هنيصد“ قمع هلع مكحاو

 ْ ينك سالب مية ةيئاذلاءامم الا تمدقنالاربتكن اكسصوف ةرثك هوك اودحاوق لا |
 ديهييسسللل



 ااه

 كناوهو هللا له نمماسقملا ادههل سل ندف.كقوزي.قلاو دةنلا لْكأ هللا له اهلذغا نكته ذه لاق ||

 أاهلعأ ىلاهةافةناما ةنايلناوةنامالا نان دقفاه دويل ناو ةناسلنا ناخ دةفاها دا نافنإ؟ !رقلا :

 ٍْ | اع عاج لاوتولرسيو كمعب و !!ناكاذا لاكن اك دوهمثمنوك.ىت آلا نوكمال مالا اذه ا

 ا رعش بفقيح فذملا َكِلَذ ن ندفق) تدداالو تن> اقةناسح تاق لكلا تن كيال ا

 أ نا ىأرو السام ,مدحاو لكن اك لو نيد هتتارحص ذكاذاو قيرطلا الا امهند قرفامو اوس ||

 تلا وتمكف-كاذريرقت ةريسغلا تعدم لدط اسلاالا عزاسذم قد كاف دوجولا لب ايودو مد علا ا

 | نمو) اق-راصف لطابلا نمهذاو هملا لطاسلا ىلا ليملا بسنف هلكرهالا عرب هءلاو لكلا ىف ا ا

 رظااف سفنلا توم سعشلا بورغ ظ .

 اوناماذاو ما ى سانا ماشنملا قريع دقاب يرلا نافرابتعالاب مم كلذاو ب مر ىفانن دلاق نأ فن الا لاك

 1 5 هيرب نم اك ار ظنحال * هتز ع بوعجن ا اهأان

 1 . هيزع ىل_ءهنم ةنامخ *« هقلخف تس ار كم ناق

| 

 ىلاةنامالاكئادا فنئانع تسا كنا ّتظت كنا ثمح قا تم افا انانالا ةنايكلا نوذعال

 | صنب كاعشالبةئام لما ناهنالا اف دمح لك ذفان همكسو اهمك- باطعتةنالن ا نافاهلخأ

 |نمصلنملا نا لعاوتناما ىهاخ لهااول نكي )نانىدوجو لهااهاناحص نا اهءدّرِتو

 ا

 1 هتمس نمت املا لسع نمو + هتعمل ضفااف هفمح نع لام ند
 0 هتعركف وخ ىلع ام> هاا 2. ه.باكر لا لاماّذا 4-لا رظناف

 أ
 ١ ىنملا ناكح داو نيبطاخلا نيبؤطاوتلا اهيلع عقو تا ظافاالا فالتخ اماكحالا فلتتغ لاك ||

 لدع حلا ىلا لملاوروج لطابل اىلا لملف لم لدعلاو ل ارو اق داون سد فرصملاث دحاو
 امه ىل اما ثمح نك لسا مدعىلا لممىدلاو ىلا ىلا لم ىينملا نيدلا كلذكو ل.ءامهالكو ١

 ظ وه لطابلان العون اطستلا ىلا لمم لكف فنخلاو غيزلاو طسقلا كلذكو ناط._كاىلالسمروملا

 رعش سفئتلات ومى ىشاا بورغىف كلذ

 بارئلاىف حردا دقرو د

 باالاؤذخأب تلا دنعو
 باهذلاىفو بانالا ف عرس

 ام هللا حور حورلا لا دو

 ىدسبت هئم ىذلا لصالاىلا ١

 | اجل مةفوملأ لظاف ةأشنلا هذه تررغ 2و: نامت ا ىلا فاضملا حو ,رلا نم تقرمش سعشلاكس هناا لإ

 | هذهلّدبالو اهشاهدوجو أك نلاهذهةاحوة أش هاا هذه فام وكابءومسفنلافرابتلا ريداو لمللا

 أ انامبا ف تىكو البق نمتنما نكت لا هناميااسفن عفن الموب كلذ اهبرغم نم علطتن أس عدلا
 ٍسفنلا ةابجوهاسبب رغمنم سمشلا عول_طو اهّتح ىف ىضقناو بهذ فءاكنل !نامز نالارع-
 أ اسوم او ”لسمبا ىلعالا عقوام باطلتانال تومان ا الا ىلع عطقإ اًدهلوتأشنلا هزه ت ثتومو

 | نيأوربكملا نمريبكلا ناهد جومةرود ىل_عاجنالاه ىعا ل ادتف اهتوماهتايح ىفو اهاسمد
 |دانس) هسقام للقوة اخو كيجو وز ناناؤملا هلع الجت ناتؤعؤشو كامل اوم م"”ىلعلا

 َ اقرا دلاةشيز

 ' انهنوموةءاوناماذافر * اندلا ىف مان سانلا امنا :
 | ٠ انموفترهظا ورود .«, اننمعا هدهشت ىذلاو

.- 

 لئاشقلاتآو ةشسنلاعقتاذامف اليكم سوسحناو الاس ىلا قداصلا ناسلب ن :راكا ذاخ اوهننا

 1 ماو 0101 رورو روحا



 ءالو

 ةلاهالا تيلطالو ترفغةساالو ترذتعاام معزتاكهتنان تركتاولف رك نم ىلعف هلال لعاف امو

 0 وعش فارما ىف

 روها!لم#ءامفريغتلا نم * ام موقءامانب رتمارملان ا
 روشان! نكالزتءانلامو *« هلت دلخ دقاق نري دقل

 رودلا لن اندلا ف لدا كل برمذام هلل اناذ تادو-ومءارود ىف ىل_هتلا روصةيؤرىف ظفح لاق
 ةروص تا راذا فرعا ىدسترثكوأ تاق اهرمغة أ سه ىفةارا ىفام ىل<ت:ورظاسنا نم ىئرلا ف

 موتالاو'هلا دّتعاو ىآرملا فرظنا حْدآ هن مال ةروص ىه ما ىرخ ا أ ىه نم ةروص ىه ل٠ ةسهف |
 | لدعأ مالساا مهلءءاسالا نا نكستالف ىآرملا ل دعا تناك نال دوب و: ىلارظناو اهم

 ل_ذذأو هلضافتم مما سن رك نأ دبالثاذعم يذعب لخق دقءاسالا نا لعتل كنس ا

 نوكي لت لكن م ل.كصأ هذ قحلا ىليتف سو هيلعدقلا لص دنت[ سماهمونناواهادعاو قارملا

 ةروص ىف قالا ىرتف كآ سه ىف عيطنسا سو هلع هنا ىل_ص دة[ سعىف ىلا قالا رظن نآدهحاف |[

 دب بيا ة يور عا :ءاقدقاتيادلات ىذلل ل_-رلا لاهم كترود ىنءارئالوةب د5 هر رباب دش 1

 لبقف تام غلا كا ذهآراملف ةّرملا هنت | ىرتنا نم كلريَحةَرديزياا ىرتنال لجرلا للاسقف |||
 تاغ ىطي لفانردق ىلع هل وإلا ىل# انارالف هردق ىلع ىلا ناك دي زيونالا_ةفوربش ديزي ينال |||

 رعش ةرظنلا لدالةرهزلا كلذ نءو) هلا انريشا ام زدع كل دوةروهشسهةباكنطاو هس> نم

 اهماكحا ضرالا لغات 3 ةنمن ىوسد ضرالا ةرهزام

 اهمال_ع كود كلذُق يف هنمو اهكحر دينهناو

 252527377 ة9رر7بُؤُْبواُاُُْ ُُْْْ ُْشج 7 يي يجميسياساساسيجلسل جه شل 252:22525232523323222-2----تت---“١

 ةنر نسحاوا وا هز ضرالا ىلءاماناعدانا ضوراا ةرهز نم ن ح أ قرادالا تمتع اك

 راونلاراهزا مز ل تنًاناضرا تءداغمممنو كت ىت- كهزتنم مولع فهنا لاجر اهملع
 قاويللا ىسحلا توةلاوهف ةاسحلا ىرسست ه.نال كا ذ نمدودةااود ىذاارُملا ىل_عتالالد ىدو

 ان منع ىذن نم هللا لاحر نم هناف لاك! اود كل ده اهماقمىف كيلع ضررا ءاشب عم ءامعمت تاكناف.

 كلذ ' انهم قدح لب امنع ىذا قا هتطب ىلا اهرهظن ملةتلا فراملافناف اهيلعن هلكىامت لوقا

 ةيونعملاةاسحلا ىلعل دن ىفو بك اوكلاراوناراوالار هز ةئز لكم تنفع ام-تنك اذاو نكذف

 وعش ةنج ةنئفلانوكندق كل ةنمو) ةيلعلا

 همس ىف فدك نم ةركس » هتنتق ىف ظوفحلا ريكس 3

 هتنسىففراملاكإذك 5 ىدعلأ م اهسأ مف قس 3 3

 212131 1 دايو كل ا ةنشفلا نا تال لاك

 لاوق لعكتو كلا سن قد نكي ىج غرك ند الو لست وكبام ةنمفا | لاح ىف ىاط |نميعب قدا بناج

 دارا اذاف ةنتفلاهذلاه ذم جرذس ام ىرتىّت- هساعرومالا ى ,هامنيبو كرب باحلا لدستو ك

 هيلع دلتا كللاحا دو ةنسنفلا لق هماع ناك ذل لصألا ىلا امترلق ةطرولا هذه حره ةرصلعتلا لدا

 كلا 0 3 ه كلاحىلارظناف اشكي لو لبق نم هانقلخ اننا سنالا رك ذيالواهلوقب تنطفتنا

 كلذ ىلعدزتال م ك1 كلذ ىلع لد بو ةيشيش هللا عمن ساق قلع عم م هلع سد ؟امادوجوأ--

 ا رش ةنامالا نان امذنا نام نمكلذنمو) هدنع فتق باطل ءاضتقاامالا اش



! 
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 ظ ْ .٠ هدجومنءنوكلاءاتيىف « .عضاو لباد لصالا مرك
 || 5 هدهشم نم نيعتلان ناك 5 هدجإوم «تيعاذاق

 ا ا 0 1 ير 0 ا

 لمعلا فمضا اذا ىن_عبامالا امو همنعبامالا امو هينءباعالا هل لغشال نم ملاعلا لقاسعلا لاك |
 هبفربتعيل نافريتعيالوا عورمشملا فياكسلا هيفربتءيناام ولا الف قالخلا ىلا فضا اذاقهتناىلا

 / اذاو عفدوأ لد صحم نم ضرع«. هلاع لغتشا هنالةرانع هيهلاع ىأ هنعيامالا دس [لغداا

 لغتشا ده ف هنم نلطو تقولا هل سر اع تقولا ىف فاكملان نملاغتشالا حب رخو ف.اكتلا تريتعا ا

 | مالسالاو هينعيالام كرت« را مالسأ ع نس- نم درو كاذلو ةمعرمم هيأ ع هب هل نم ءااعىأ هيتعيالابع

 هششعيامالا لعفالودكرت هننعبامالاكرتام هناق ه.نعيالام دكرتءرملا لعذ نسحن مىلش مو كرم مكح

 رعش ىذرلا لعأالا ىضنريال كا نمو) 1

 هتاضرم هشام ىلإ لاس لكى * . هتلقني ىذري ىذا! ىذرلا نا
 | هتاوقاهملع مرح نم كلاَدف هلزتع تش لو ىدءتناف ا

 ١ ديالو تقولا ىف لصانإلا ند رثك اوهام منا لعب نال لقا ادالا نوكي ال نا تح نم ىذرلا لاق

 ىلا لس سالف ى ما: ال قاباا نال نيف رطل | نم ىبدرلا نم

 ا دوهجلا لذيريغو دوهح لا لذي نمهوطءاانج مهنعنلا شرف ىضرلان مديالفا ل موت دكا

 ظ ًاردقب لزني كلذاو ةبلاغ ةمكلاو لعل! نكل كلذ نمرثك أدوا ىضتقيامت مهاطعاامهنعاوضرو

 | لصحامالا تاق جيش لا الا ىف فيلكتلا عفت :راناوريسد ريبخ هدابعب هناءاثنام |

 ' ةلادمسللا مالا ةءورتمةدابعق ان لاق مهودشات ةدابعفمهبر عمر" الا ف سا: اأو

 | لهللا ثدحلالهج نم كلذ نمو) ةيودعلا ةعبا اركص ورح "الا لاحاسندلا ىفهاطعاق هدامع نم

 ظ
 | هلهشامفرءننأنود *« ان. ماقام هتناباناهج

 رعش ثدحلا

 هله خام ف رعت مدس وع هب قالا امفرعاذاق

 دقو هير هف رعم نعْر 2 ه سفن هف رغم نعز ع نك هب ر فرع هس ف: فرع 5 هملسو هءلع هللا لص لاق لاق

 نم ضرغل اوف رءنال بول_طملا اذهنافراعلا فرع. هيدر ءملا 0 ردعلائثلاب ةفرعملا نوُكَت

 دوق لف فرعين فرعا فوك فرعا يتوب مدقف وي نمزب نأى شل انةفر ءملا

 نءانزعرخ الا نعدحاو لك ت .ئثىابف امهتفرعم نعزعلا ناك اذا نيرهاىفالا ناشلا قبامو

 0 :!ىفيمرواك كير نع كس: لهف نيز#لا نيب قرافلااق امر ةفرعم نعانز رو ان_سوقت ةفرعم

 يم ا والا سس ا

 || نمناكت ا قرافلا,ىهلالا في رعتلا الا قس لفه نم بلطتنأ كل ءجراقتقالاو كم هبلطام كلعم
 ١ 0 م تاكمملا |

 ١ انلناكركملانآب ىداقتعا عم « نب نيركامملا رش هلالا < 10
 أ اشاعة أ نتايج نع 5 راب ترش

0 / 

 00 ءانلا قووف هبحاص هيلع ر 3 ءاحىذلا اذههّننا ةكرت نع

. نءد_ثأركم ىأور اهايتود ناجم ةةروما لع رمال محو لوا لأ ع دس و
 ردحللا



 الرا م

 سمهلاو رولا رّرَدم || (| سفنلا فو لّدعلا فصالا ١
 سشاو لقا هكردآ || || ىرظان هدهشي ام لكسف || * ظ

 سبل ىف كلذنمتسلو || || هقاسئذلا ىءملادمثأو

 ]| نآل ظفالاءاضرأ ىعسو سلا ىف جرك اوه ىذلا ماكل ا نم سفنل | ىفرثالا نم هلال مالكلا ىيعنامن لاق
 رهحىلاكلذ مستمر ونيعماسا عاما ىلا ةرارعلاب ايمغماه ع ناك ام سس ةنلا تمرف ىلا ظفالا

 هسمهو هيرو بيل هيلعرات تاق ةريسغدب ماكنملا نم ب قلتي ناريسغ نم دنس يل وال /

 نموأ نيعماسلا ضءن نه للعام ئثلا ىلع ةريغلا تءقواستاو ةصاخ عامسالابءدصق ندالا هعيسالو ْ

 سمهالا ناكمل دووم لكف صن لكن م مارت الا معولف هل ا نم هريسغلا تعقوامنمارتحا مدع ناك ْ
 كإدنمو اوبقاعيملف اوءعسملام مارتحام عمزاي ل مهنع تح اذا مهمال قاما ةسراضياو هلك ار هج

 رعش دزه قدا

 دوجولاب ةيانعلاب انزفو اندحا اناق-تفاواذا
 دودسلا لاح ىف هئماننا| تدي ةمركم لك انزحو

 نا تدتأ | نع ق ملا هيرتت درعلا لماع اعرف ىلغسلا هنال دبعلل تدكأ !ناف هع -ثدحنم هاريلددو# |إ]
 انأودو طوبهلا ثيد< كلذ ىلع عرشلا هه مث ةبرقلا همق دل لعجو دودسلا هلع رم 5 ةمسن هل نوكت ||

 ماصتعالا ىف هعي ديةراشا ىهو هنا ىلع طمهل لمح متءادول لاق هنأ ملسو هلع هللا بص لو سر نعاس ور

 | هقا لول امو هللا لاطع نب لاقت ضرالا ىف لا ل-ر ضااملاذهلوهللا ىلا !نلصوب هنأ هللا لمع 1

 هير بلطي|منا د5 لكناق هبر بلطي ضرالا ف صوغلايددد- لج الجر نالثلالجا نملجا أ
 هرصغالو تاهلاهدعالا بل | ىلع هناكس هملا قوقل او تحتل | ةبس وود ثءدح نمو هّمةِمقح ند '

 ندمهملالزناامو ىسعدَما مهو لمالاو ىومَدَما مهو هتروتلا اوماقامهماولو ىلاسعت هللا لود |
 سرعلا ىلع هاوةسأ ديرب مهةوق نم اواكال ةقمدص ه.لع تازنا نم لكعسيوتآر دا لدأ مذ مهر ا

 ملسو هيل عهلتا ىلدهلوقو هدوغب لدإا لبر هبلط ىذل وهو مهلجرا تن والعام لكل يءايعسلاو ١

 ريخاطع نيا دنءناكامو اولا ىلع هملا بنا اف ئثهلثكسدأ هنا عم هللا ىلع طمهل لم < سمادول

 هلفادعب نمو لبق نءهال هلاك تملا و قوفلاا هللذ لئلا هذه اطعني اذاتسا لبا ناكفكلذي
 ناهز اول قرصا مكر عرسا مثاموةئمزالا تافاسم بهل ناك ةنكمالا تاف اسم بسن أ ا

 ني:سلا نمفالا ىف عطقءالام دعيلانمامهْسو اهةوفاق هاثلابك اوكلان هقاعت نامزرمديلا

 رعش لضفلا لرتولدعلاب دهشءازمجلا كلذنمو) لجرالا دكان دنع ةيؤلعملا

 لدعلا ىلءانمفلضفاا ها تاضفو ا ١

 2 ل الدلا ناساناو * اف ىلاب مالا نا تنقت ظ ٍْ

 ع

١ 
/ 
١ 
0 

 لمعلل ةنزاومءاز اف ةلاصالان لك ذو هفءازج ناكن او دْْزاوملاب لمعلا نعل صا ا لماسعلاودو هل
 ءاطعلا كلذ 4دجوامداطعا ام هءلعدوعيامو قا اوت لماعل اناث هب لماعللالو ىلءاسعلل ال لهعالو وف

 ىذلادبعلاودو هيرهظنإ لمعلا ءاطعاو لباقن ملتي الذ هسفنلو اطعلا كلذ هناذي ل .ةءاللهعلاو
 7 ةيوقعنآكتأ ع واهيدتلي هنال ىهلالا» اطعال لعاضبأ روق همف ىهلالا لمعلا !ذهروهظاالخ ناك

 ريش لوضفلا مدخ لع للوذقلا مك كلذ ندو) مالسلاد ىزاسجملو ىزاسجناوازملا تلعدتق | ٍ
5 : ٍ | 

 .٠ 5 ١ نم 8



 أدباع١

 راجيماو لاصاب ءايحلاه ع تدح- ىذا هاب هلل ارغختسا

 ٍ » ىراةلاةمغنىف مهمه رس مهل نأبمنم لئاف ىلا

 ْ ةقدس ىدس هنكلو ممل توكية ستر ونوح دو لهخلا نوك#  هضخ هِلَظ وهام ه هاا ثنا عضومرصتلا لاه

 هراشنتملا عاشأ نع امها دهلو هباشنلا عقر طالتخإلا اكسال ةاطلاوءوضلا طال_ةحاوهوأ
 | عرش كإذلن بواطملا وه صيت ا ناف حارصلا ىذا نعيم ىأ خبز هبلق ىف نمالا هعبتام أرك ذو | .

 . | هياثتم هنأ فرعيالنأ ُط هرث هي اشنملا ىلا للا نعرتسملا هللا نم بلط ىأر اسال فر افغتسالا
 | الع جر لت وانتا نعدف 'لرطنو هيلا كليم هتجرخ الو هد هيدعتت لو هياشنم هنأ تلعن اف

 أ هحوناهجو فنوكيناهتقشحامناو هتققح كلذامو نيفرطلا دحأب همت تارذملاو فواناامئاو |

 نيفرطاادحأ ىلا هلمصحتو نيه جولا نيب لطفل ار ذعتو ةمرحلا ىلا هجوو للا ىلا هحو فرط لكىلا
 عابتا هتعبا اذا نيفرطلا نمدح او لكنع» هزيم هب اشنملا ىف مكسحلا خ نم هجولا اذهب فراعت أ دنعووق ١

 رعش هدازالا هالة مف اوم مدامعل اهب اذعلال ذنمو 0 نس ١

 مييدويويسمعم 8

 || | وهينم دنع ةحووتعم لزرول 3 هدارالا الا قفاونا
11 9 : 3 ِ 

 ُ ادوحم هيدااورح مظروو نم * هداعل هرو ىلع اداو

 نمسايتلالا عقوامناو ه:ةرقحو هدد ىف هل !ةايتاع ييلإلا ةداوالا فلاعالو لالا مالا لاف 8

 ةحسلا لع تدرو اذا قلل سماواف كش ال ةداىم ةغبصلاو أي ت.سلو ا سمأ سهالا ةغص مهترعست
 أ ثدح نم هيرومأملا عوقو ديريالامب سحأ الا سما يدقو ىصعتف ىموالاال مو الا عيسى هن نيغلبملا | ْ

 |نعمد' :!هييطوخ ىذا ىهنلا نأ انلءاذهبو هللا سحأ طقدح أ ىصعاخ ميلا تر نمال ةغبصلا

 ظ الا هملع لوعب ال كلذ نمو ةروصلاوأ هب هلا واىذملا كاملا ةسغل ة فص: ناك امنا :ةركشلا برقأ
 رهش هبل هشسرافلا |
 ا

 هلا هم تررق - 1

 لمحرك ناز هيما 1

11 
1 | 

 هنلا اورفام هنجوا اعازادنماةرئاسرازتلا هلع بيسو انخهنلا اورفام بست مهنورارفلا لاهو

 وسوم الانف كرارفففرعتناتدرأ اذاناورفامو | ونكل هءلاّرذي نم ام هنآ اوفرعولذا |
 هللا لصد ىبنااذ ىلا فرحوهوةراغلا» اهناقو نم فرحوهو ةباغلاءاد |قرطتات ىدمموا

 ْ | هواعدومسعأ اذهقف كنم كيذوعأو هدوء:قلافو نيمءر ذب هئم مكل ىفا هلل اى اوّرفق لسو هملع |[

 ل يا قوفاخو معوفاخالف ىدمسعلل لا ةيومكةفخاملم كتم ترمه اناءأافرعم «م ىموح نع لاقو | ا

 ظ ا هدنع هر وصوم يه هءاغلاف هَ ةَمةلا ىلعوةراغلاءادشال ”ىوسوملا ددعو هبا هباغلاءاهنال <ىدولادنع |

 ال | نكلا تقلخامو لح وزعلاق تدسجو اهلوااباش ىهامنارومالاّنال كرم ا ىهف ءاد تالا أ
 رخ بلاء لالطت سالا بلاط لئمدو-ولا فت رخأتناو ةبانغلارتعاف نوديعلالا سنالاز| ١
 | || أدتبملا ىهمدوجولا ىلا متزربا ىتلا ىعةياغلاف قلم ادعبالا ا اهئادتيا ىلا اغلا | ١

 أ دوحوملا ادب ارئالا نأ اناق كئذاوامارئالاو مكتمل نافر مالاوت رج اتاغ دوجولا ا ترخانت نادأا

 ٠ ةياقلاقدارمريغدوجوملانالا ملط بااطلا نيم حبا دسهلو ةمودعمةباشغااو مودعمللوهامنا |

 ُ 0 نك 4نممد_جوأام قل ادجو انو ىف بس ىهوأ داحالا ترثأ ىبلا ىه هم ودعأ ]|
 | ىعلا فرع ادعبو زيكا عسدروتسو لالا ءابإعلا ضعب هعضو يس لارثالا اذهل ١
 ا ْ رعش سفنلا ظفت سء هلاورهذا,للذ نمو ىالطإلابوةسساتمالقا



0 
 ٠ تنص سس سس ب سس

 يرام ارعاىبعداحلانا 1 2 هلثاف هارحا لثم 2 لسقدق 7 4 / ْ

 ىرء امرذنار معو لمهلا كر# هدم نول تح هر حو هد نك

 رداد 0 0000 هباجديحوتلا هع اذه

 0 0 7 0 ارعالا تناك! ذا لاه
 لاعلادوسوىفقذلا لدالاو دمت الا اذ نسا ادع لو ماي حا لعفلاودوجولاب | ١

 اهساو هناعسا ةار شى قملا قالخ اوهامنادوجولا فام لكن اق بطالادوجولا فاخ بضلاوهو
 | ىلءاهضعب ل ديو رحئاشنلا نم ناصغالا فلتحت كلذاو ةرصشلا ناضغالاو عاورفلاك قمللَو ا

 ءاطع ناك" امو ءالؤهوءالؤ هدم الك ل اها ماعلا ىف كسلا ف ةيهالالاءامسالا ل ادت ضعب ْ
 كا: قاه دةوبش نع قا ةسغلالا كذا هتمام ها ىفايمط ملاعلا قرت ل نيسعىأف اروطتث كير

 روس بونغلان هس ربو:كارك ذ كلذ نمو رزقت ٠ْ

 بنجوأ رك ذا نوكي ماسقلان م || ||هرث دماوجر يدق هتلاركذب نم

 .ىمنالو دك الب لاح لكف || || هرك ني .هللا.ناف دوعقلاوا ||
 بعاو اركذلا نوكيدح لاحق || || اجب ميعنلاىس رتىتااًةاحلا ىذه |[
 ترلاو كشاا ال- هك تو اه وع ىذلاْنأ 0
 نطعلا ىلا ايّدودق امنافأل (هلاوغ نم يلق مصعب هقااف | 0

 تيدر ع سف ل لعام تاهو اريف قملا ةيمومقةةهاشم هل ىذا ا وهو ئاقركا ذهن 5 ظ ٠ْ

 أ | :اقامناو شرعلا ىلعهءاومسسا قا نمدبش ىذلاوهودءءاقرك اذو هر ةفادكعالاهدبش الف |

 ا ةًارملا قر هظف انارا 11 ىئرظالا سكعتو لماكلا ل جرا ارق حلاو قملاة أس ملابعل!نالّكاد

 هءلعااق هوكي هلممو ون قادلا فول! ىريش كاد ى ًارنمالا نا ذفرعيالو ىرخ" الاةًارا|فوهام ا

 | لمتام ةروص ملا :ٌسهىف النا ىرعف هقلش ىف هسفن ىلا ىأر دقو قلخلل ةأ سهول طو بسك اس
 0| هد دهم ةفص ىلا دهشناف قلخلتاة[سحةطانسوب قا ىف قلسا !وكر داق قاما أسعى قاسا نم أ

 أ عامنا مالبوشلا برت, ترتكلارف لاك امو هاناقام تح ىل_ءاهتسع ةروصلا١كل:دعلا

 أر ءاقولا نمءافتكالا ك3 نمو توسغلا ل ىهو لامختاةريض> نم بررتو#هو ضيرملاوا

 اموءافتك الاو هل موسي امو # هموشاعقودق قبك ١نم م

 انف هندركذلاه هل سه تءاح ع ةيوهاقللاقيرطن نظم 0 7 ١

 | هنقو ىف هيحاسص هب تكيف تقولا باص رضا حلادوج .وألا عمالاءافولان مءافتكاالا نوكيال لاك |]]
 دحاو ىحأ ىلع ةماقالا لاح نم هنال باطربغ نم كين . أيوه هنم ديال هنال دئازلا بلط ىلا جاتتحالو | ْ ٠

 من ىلعاناناو هش الع دز ركع | سهآ لسو هملع هنفا ىلد هسنل ىلاعت ىلا لاهامغابو نينامز ||

 هللا ىلاراعتالا دمعلا نم مرهظنلو ةمو دسقا ممجنل تقولا فل صام اوهام ىلع | هازل ا

 نطوملا اذهىف ةجاحالف همو دّقل سهاتو دئازلا لمض## نمديال هنآ لع نك ةدابزلا ب اطى ءاعدلاب

 1 ا مداد سدا ءاعءاعدلا نيعاذإ و لدن نيعمربع دئازلان الاهل طع ىف ءاعدلاىلا |

 . قلل هج وو هو هرطعي م لك ىف باع ةيلط هدي نأ سو هيلع هللا لصيد هيهّلفا سعأ ى ىدلا اوهوهنش | ا

 ١ 3 رش راخسالاقرانغتسالاّكذ ٠ نك<و ئثلكف | ْ



 ”ل

 |مذلتستام ىزهلا نال كوه ىهف ىهف ةدارا لكف نسسلدول ا ودمع يس ١

 :مالاهط م1 كان وةلالاىوه ىعسامو اهارزب سلق هيفاسولةذلالامو سوفناا |

 1 سس قحل الاّ ل درب هنال ىوهل ا نمال_عاالق كير ةدارا ىف ا

 | نيذراعلا ىوهلاق ىوهب تسيلو ىوهامنوعسو مهفةدارال | عممسهف كاردالا اذ_هنعاومج ألا
 | تهزم قاحاو قوتي ىيا>جنولا ةلدوعو نولماع هلمهف ىوهلاىمهامذلاو ةماعلا ةدارالاو :

 رعش قدوم هللاز نلاع

 ا قفل كرا هدغمدب

 قداصعهلاوحاق وهغنم || 2 ا اعاَوأ

 قباسد تقم هريغو || [| كلهمىوهلاو مولظوهف أ[
 | قحال هرثاىق هناف (| || هءاح نم لكشف هعم_س

 أ قياساناداس لقا ناو || || فراعاناداه لا تاف ||
 | قطان اناقىفاسانمو أ[ ا

 ا هنهإالا رظافانس نا كسا درو ا همم امل اغتال لاك ٍ
 | نيعبالا هدلارطنتاه اةلخ ناك ناو قا كتقو ناك اذا كتقو ىفو كّقح ىف قلخ اخ هريغب هكردتال |[

 | روظنملا نوكينأ لاحم انف هنا نمروطنملا هيطعيامجالارظنلا مكتالو رظنلل عيان مكاو قاما ||
 |هيلعوه ىذلا نوالارب_غ ىلع دكر دف تانولآلا نم ناكن اام نول ىلعوا ادعاع كرد فاق هيلا ز

 ظ | هقاذاذالسعلا ف لاقت ءارفصلاةرملا هلع تيلغاذا ممطلا عضومةّوق لكى غئاساذهو ر واطاملا كلذ ا
 [| ةبسن ىف بد كو ةراراا قف قدصفءا ل ادا رشا الاخر رشابامل سعلاو رم هنا |||

 رعش يون م دعا 0 1 "0
 أ

 ْ اذلف :ملدا مسد رايد مولتنكى لا ةاعدتبجاا ا

| 

 0 سبارك ادندقق لانا سهلا ىربولو ىو لكل ىزعنو! لو< اا 5

 ادي ىلع مص هلنأف هب هيد هل سدل تاهه 1 .٠

 اذكم_.فوهفءاررمكح لكذ بع نم مكي فام تسكمب ١

 ىذا هساج نم هي طانرالو ةقرعمو لسع ه.ط.<الف ا

 / (ةلاعداا هناكْك حيال كاعداذا هلوسراو هقبهتسا كال دوعي كلمعف تاماعامب الا لءاسعتال لات 3
 1 ترق ىنا ئعىدابع كلأساذاو لحوزع لاف هتوعداذا كبح هتسدع | |

 نم ءازلا لطد ءازتب ىطعي لح وزع هنااكو ىء ادن ةفكتلا لع نوع دفاع ىلاوسحت نلف ىناعد
 || هن هلع قو هنا ذدنءوقتامىلا هقااشءاعدف باسأو نب وكلا ىلا حلا هاعّدامل نول اهدمع

 || قالا نماهسنت كلذ ناكف كالْذب ولا هباسا باجأ هنكسا همدعأ أ اشولوءاز ناكف دادمالاب هباحو 1

 ا || اهسناعال ةهلماعتالث دهت قدا اه صن ىتلأ ءاشالا ذه ةظحالم نع لذ اوك اءاف اسملعتو ا:
 ١ | ناالا هءاسأو الا املأ هتنااعدام,كازإز“ قرف لا ؛هنم ملاعلا ىفةءاحالا لصاف هلو ا ا

 ظ | رحودسبةرالا شسبفو قيرطلاىفامنافدياجالا طمتست الف كلذ 5 اهتافوانتنوهمرومالا ١
 ا رعش قالخالا مراك لعلنا را ين وللا



 رعش دوهحنلا لذي عمربصقتلا ةيؤردوصقملا

 ريصقشتلا نم ىدوصقم نأك ام

 ىتعادقنولداعلاىنارب تس

 ىفعع هندسق ىذلاىراو

 هدمس499 هن اك تأرق ا

 هلماو حايصلاءوض هيىفاو

 ىل<و هدود-و تريصح يبا

 رعش ىوهلا نع
 اهاوهنعسهلاتيهناذا | 0

 اهاحذا هللااها.حاجب
 اهارح ا ىِتلا سعشلاب ت مسا

 اهاثذي ذا لدتا هلسا و

 اهامشاىبلا شاةمكحو | " '

 اها امو تاو_دلابو

 اهاهتنم مونلا نبغليتل

 اهادي تمدقام تأر نيح 0

 اهأنا تغلب دق هنااا

 نا 100

 ْ ع 35 0 نب ىباعلا تدم

 لأ ىذلا هقلخ هللا هع يقلع يا فس 50-5
 || اذهت نانا سلفالاو قطابنلان اوك اوهن ؟لاذاناثالانافوهوهاشالاو هءالاود نكيمل
 ١ هيلطاذا هسلا هبَةْؤنْك ماع قح 4 نمالا ل اعلا اف قوقلا تنا َكيلِع بحواو ةقلخ ءىث : لكءاطعا.
 ١ ءاحاذا لاحالاو داحالا فوهاك ف تاهوالان هدبالق لع ني هني ل هنا والان ةيلطس ل امو كم

 ْ ةماشاان أش ىفىلاعت لاقو نومدقتسالو ةعاسنورخأةسيال مهلجاءاجاذا ىلاعت لاف تقولا |
 ا كاع ءادالا كللعنيبعت قلل ءادالحا ناس اذا كال ذك اهقلا مطءد شن وهال قولا بلال | |

 لوب هلا نا اهلم < قب رطريغ ىل_ءكالست تناوىنامالا هللا لع نعت الف 0

 | نوكلهدبع ىلعهلزنا ىذا١ناف رقل نه ل وصل ىرعتلا تور طا لعق انافرق :مكل لعجي هقلاوقتنا

 !| مهردق ىلءهوفرعف ةمهلا فرعتوملاعلادسوأ فرءدنادارأا1هارتالا مهلا لعم ىأ اريدننيملاعال هب :

 ىنوذرعق مولا تذ رع دو لكلا تقلشُت فرعا ملازنك تنك ىلاسعت لاق اك ىهياربخ درو مدعلا ىمهاقب ام .

 لأ قيراملا نال هل._هت قي رطى كاسب نا صا بااسط لكل قب الذ هنن انا وةبل مسه ةلخ نم مهل أس نعلو
 ١ سفنلا ىبهن نم ىوأملا ةتحزاج كل ذ نمو نورعشد الس انلارثكانكلو ةنالا لد القا ٍ

 د هه ناف هلا 0 نمالم رك عا اولا نع ينقل د راق

 ْ ند 71 تاووهفدلط ىلاىواى زاارتسا ا ىأ ىوأملا ةن هنعربعف الخف رتل علا هنعرتحأ| 1 1

 املا ا سما ا موتا ام هع واع هنأ ثءوح

 مركلار

 ١ كلذ نم هتقوكلذو هتادا ىلع دوما ةردق عمال سءادانيسمتالو ما ١

 ريمشنلا تكردا ىذلاالا

 نود ىلا هثفم هسثتق ند

 روط_سملافحو 0

 رويزنكاىف هادي امه

 رو_م.دلأب فورعملا هستقو ىف

 رودخلا ىلعل روم الاريصح.

 . "| اهاوأم هناننح هلتياك

 اهاوثم هسودرف ىف ناكو

 (هالئاذا ردبلابو اعف |

 اهالدام نيب راهتابو
 اظادلا اه نحل نوعا رع

 اهالعهشرذ ضر قوذو
 اهاثم تغلب اهارئوح

 ايهامادق هنت لكم

 اهاهئاام كا

 ب يجب

 ْ ىلعراكسال كلدك هسفن ىلعئذل

0 



1 

 ١ ا م ميلا لا ابو اوه دكرمالا جرا تاذلا قاتل نطو

 | دوجولا ىلا تجرخام تان'دحملااهلكت ادوجوملاو مدق:حب درت نمالا عوج 300 نان كعإل هنذل

 | بابسالا ةيْور نم قلشللارطامل ةعجار تممسامت اوءدنع لزت لو همل ااهماكح |عجرتا ذهلف هللا نعالا
 ا | ق> بسىلا بسن مباءسالانودرت_2و نو رظأنإ نولازي الفني رظانلان يع ا ىبغ بخ ىتتىبلا

 ل كثدحا!سعاأ سمج نم كلذْنمو عوجرلا ئعماذسهف قملاوهو لالا بسلا ىلا اوغاسس أ

 أ ةلاملا هذه دحوا ام بتل هدجو ا ىذلا همحاص ناف هنمسمعتلا عقي سها لكلاه: اركذني رقلا

 ناالاه_ث د هدحوم هريخ نأ ديال هناق : لمست الف هزم بهتت ىذلا اذهاارك ذهنمثدعلالا 0

 | هل_ةندوجولاىلا مدعلان مهجورخ نافهلد أ امن اللاةّتالاو ا

 | عارولو الوعنانالا قاخ ول ع نم ناسنالا قا لاق ادهلف كر هد ووو هنأ شن لصاقوهف اذ

 ْ هنم هللا ث د نأ ديال يق دلك دولا تنس يعتمال لما لانعلا قامو عانطتساام ”لدل ريغ ٍ

 مهلقلخالو هلاوةلخاملاوفر ءفرادلا هذه ىف هنماركذ مهل هنا ثدحا نوذرا علاق نيبتمللركذ 5

 ِكِلَدْنِمَو ركذلا تادح وهو مل علا نمديالف ةرخ - الاف رومالا.ذد قدام فرعت ةماعلاو |]

 عش نو.غملالا نوكبال نك لا ْ

 لي كاملا لوك اه.هالازننغ ىلا ناكرتال

 دادي ندمريغ كيرمشب كلن هلة نأ ىلامعتو هن اسس 1

 هللقدم لهخهلاما سا هبرأ ةيحاضصو| دن هل ن الاف نم

٠. 

-” 

 ا[ 6 هيقرطتتاللسو هيلعهتتا لصد ىلع لزئاا نآرقل ا قرظنا بخ" نادرغلانكحرالا
 ٍ فرعنا !لءاو هملع هللا ىلد هللا لوسر نا لب ل هنأف نافع تاكد سكة برعل ا ىلع لزْنا

 نم هءناكف سو هيلع هلل ' ىلص دمت لق ىلع مال تسل هس لعلب راس دبل |[ ل نيم :

 ظ 00 "بلا مسوغ ملكتنآ رقلا ىف ملكت اذاف نيلعملا ن 1 نيرذنملا 0
 ِ هاكدتاذافداهتجالاو ولايك ر ديالو وللا نمُض رعنو ىل مالا بهو ن نعالاذهنوكي الو نآر ةلانألا

 8 لا نم عماسلا مهفىل مهما كلذ نع تاززن ماكتم لسو هيلع هللا لصد وهام نآر اا 1
 سو هيلع هللا لص ىنل ا ععم سدلو ملكستملار دق ىلعال عماسل ار دق ىلء باطما ناف ملسو هيلع هلنا

 ظ قد قمالادحا نفاذه لبقاموعمام ةَمكت هذهو ةيلعءالتاذا هيف هّمما نم عما سل مه همف هدهفو |

 عرعش هتح داو ىذا دف هقلش ىلعربكي) نم كلذ نمو قا ىث 0 همس رع

 ةكبتنملاممالاو حضاوتلا لب 7, عبط ج ااعكتا سبا
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 د هلالا ثا
 ءاشض ىذلاىتفتاذااذكو || [ اقفومتنكهشاتىثخاذاف

 : هاشغب اذا هِلِمَع هسه ه سها ماق هللا ىشك ناك نم 1

 ١ ةاياكقتا دنأ ناعتلا خا نقومد بعرس ظفحمللا

 ها هيئعت ىرمسلا ددع ةريغ كل دل هنم هلاذنإ
| ْ 

 انرعثأتلا بلط هناذ فو : كلذ قوز ءدنعوهف هنم تضم امرت لقي آلا شتا عقال 3

 ًالاريثأللا نم هبلطباءاو هاش ىشخع ناد: الفةرودلا ىلع قلن هنوكل ةسس ورلا ىوعدنمءدنع ل
 ٠ ىنذغال لاسف ماين ا لدبسالو ىثذال لاح ف مايقي دق فراعلاو هيفرتوي نم ىتخاكهرتغف |

 | سدا كاذو دحأم اتطيام هنمندهوشول هنا لاقي هلاملادهاش هيسفن ىفنوكيدق من سيل كلذنال ْ'

 : (لناو هادو هئمّر_ةالاان سنا دم ك1 زاَسو هيطعتاموهناذ له نمماذ_هنوكدامتا مص | ٠

 | قولخلا عمو ق سيلف هلا هرهظنوكيو ءاربال دقو هنمبراسهل كلذ دي ناسنالا كلذ سفن مقب |

 م | سد ريعال كلذ ن نري ضتالوادبلا لما ادت اماسي ل

 ا تنقوتلا بلطي تا اكلذ |
 | جيوييييعءمسب ||

 ؛ | هر هدأ أ مسابو تبقملاوهف اهردقو 2-6

 ا ظ ه.قرب ساسأو 0 او هرهطظت سنل اومرب_س يلةعلاق

 ا هيهذ.وادحو هقلد قوكلاو هقنكت ريسأاو هقرخت روثلاو'

 | هيهلت حرلاو ةهلاو اًرح د.ك بحلاديز حدةيدحولاو

/ 

 اةاردهالا دامك لئاعلا هنال تيقملا مسالا الك دلو الو تبقوتلانْدؤِ داجالا ست تلاع 1

 0 د و ردقب هانةلخ *بت لك انا لاهو مولعم |||

 | اهتحام ىلارظتتالف اهتععم ثدح اهتعم تف لابو ساعت ارا ةادال]
 || مظعا تبر ام هناك ةصاخ عقاولا كد 0 و اهتلالدنمالو اهنم هع الفدح وباماهتتامناف |

 ممدعم مالا كِل ذواما نما ناسنالا ف اضف ن .اكمالا كلذ بسوولاعلا سونى مو دعما نمارث :

 || سا كلذ نمو دوحوملارث 00000 مو دمار ءااذههعيتامو فوخلتاهضرئادقو دي ٍ

 ل ةدعبلا تافاملابلوحال بلا بنا نمالمي قلعت ىذلاهنالبخل ا نميركسبطا لاق برت |
 هنوكح,دق يحملاو بيحلا نم هيرقنع ا هماكحا عفترتالىتلا ةقيرسشلاتايزتتلا الوةساشتلا ||

 هناقدي هقلعتل بوبحملا نم بدر ةوهب همامقل بأ ن نهبدرقسحلاف نوكيالد_قوٍبيسحلا غبر اا

 ]| ناو بنا بل عياتي س ا بينكلاو هيهماسقل ب حلل عيت بحاو هيل ادرفن ا دقذ هنو شبه قلحتال |

 نبفرطلا ن نجلا ان بح اداعف هبحأ بنا بح هيماق اف هن موديأم عموه لب هب ىلعت |

 فرعي ملا فر عنم لاعالا ىباقطاى طعتالىكأ لاحم : نمو حب حراغخنمناك ناالاقداعالوأ

 بما نمبيبحلاة برق بلا ةووهش نا كلذو بحال حلا ةوهش بلطي اننهش ناك بع فك
 ٠ بح مصيالوربغل بح | هسفتالا ريغ فبما بحااملاق زيغلا بح ريكا نمر بل كل نم

 ْ ااا ال خا نا بنا ىلع دوعي ريخ هيف ناك اذاخربت هيفامربغلإ بج نالا دي .اريسغلا

 00 الا اذه نيعوهام دوو هلنوكتأ هتقيقح نمريغلا كل ذنالءتل ع هيلعرتملا كد

 يرو 131 ع الاف هع ا مالو ل دوجومىفاما امو دعمالا نوكيا

 000-0 توك نأ هنم نوره دعلا مالا كلذ دع مال
 ]ا د هل اربالو يدجللريسغت رم

! 

 « جي
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 هس
 مهمه مسه سس سل يالا يسعي دييسم

 ]رذي امو ىأبام ملعب هللاو | | رتةسبهتتالهأنملوهلانا
 أ هالرطخ هلادور ذ_-اق هضعوأ | || هلعش نمل اأم فرعت لهالاو 0

 : '[رذخلاو فيوضلا عفن. ناكام || || ل-ءاق ريغ لما ىلناكول ا
 رش هناعىف ىقحلا ساو | | دةتعمو هسقل ا انلنكل ا

 ٍ | ٠ رمتسبو ودساذاو دبي لاذل] | هدحرأ هب وله ْ .
 ١ ٠ . دل هال للتلف اال اقاا 1. ؟ بانانا1 تقال 81911ةطاوا 51757 3

 ١ ,نآل قاع لك بع بجوذ 0 الا ادت معن م آل-وزعهتلا لوب

 1 انيفطصانيذلا باكا انثروأ مم لاهدقوفو ثرولا ل-١ن م بد + نو ةيلهال ا مصمل هيسسأ ىلع بلطي

 1 ماعلا ىطعأدق# اهلع هلال دلاباهامعا فورشلا مع تاىاعملا دج وةباكل اننا أئد دقوا دامعنم

 | مام عزصبال لالا ان عناصاانا ىرالا عئاصلا لس 0 داحعا اضعبهضعبد ويوهتداججالا |

. 

 لعب نسل انعش قاع قددلا هقلك وهق هش نغام قانا

 ه-ههفيؤهت هتقركف:نثأ| |انلع هلا بانك انااذ
 همكح لالا قهرسةلودسنأ [أاذاف هءاشنم هنهلالا صخ

 | لعفلا الا سل نا ثق وده موب لك هلوق قن اما !لاف قل نم لا

 0 ا ا 1 ل صن مون لك هدح ونامودو أ

 اهلعن وك همه نم هنع لوعفملا داع ا دنع هل 2: الفالاو هنا داء اء#شالا هذع لعشتت ىا تاذإاب لعب

 ىعانش ال تاكمملا ناك ةدحاو ة_ءفدهنعملاعلارو دص هناذإالعاف ناك اذا مزل: الو لع! نع ىهأ

 ىعقدسيال .هسفنل عنموهامو هسفنا عنتموهق بتترتلا ىلءالادوجولا ق لخ ديال هانتالامو
 نكمملاو ل2.ةئال قئ اتاساو هتاذإ لاحم هتاف هل لكال ذا هلك هزاربا نعروصقلا بنترتلا ىلع همق لعاشلا
 ىريف لحتلارون ىلءنكمملانيععوقوالاوهاق هناذادوولا قاس اهاطعا عق اولا بتر ا تعا هابعا

 مكحلا ةمئاذ- ه ىف ىلد#-عل ارطنلل مكح١الوا دوو ىعسفرو:لا كلذ ن «مهميلغ اي

 كلذ نمو اهل بيتولاو لتي تألم شاف قطاف ضعف لئاصلا نم مميلستل او هانركذ ام نضوبف

 رعش ٠ .باسلاقلغباستك الاوق
2 

 تانك الآم هموم تاونالا قااعغم ب اتكالا

 ىناستاىل مصنف هل-هأن 0 ىننأن حدب بسك ىلع منا

 ىلاسح !هدذع كلذ, تدون 5 دوحو مدكح ءانازأن ار

 7 || تانغلاراصيالا نعات_سل || |هرومان ملاع دمه ىلا
 . ىناها اوتح معلا ىف هلام دق [| [م6ىدنع هنا ملعب هلئا ]1

 نع ناكدشو بدستك | نه فدو ذقهنال يستكم ددوملاو بسكلا ىف لمعت باس ك الآ لاه | 1

 آنعدري لو هعمءىثالو هللا ناكدرو كل اذإو بستكمل ا كلَذَن ك,ماذاهءبفوصومري_تفصولا |

 اف ناك هيلعام لعن الاوهو مهلوةودو ريما اذ هىفهوجر داو.موسرلاءاباع هرك ذام هللا ن نعأ
 فيكم مايالا كات نوزشالو مااالو ناكدقو ناسف وه مون لكى هلال اربخنابنالا دنافربنمل بيذكتت | :

 لول اذ هنو! تنأو نكمل لوقننا هاندرأ ا ذا: تلاها .اءام جز كارب 3-3 :

 لو ا

 | الوقيالف هب لعاوفتو الع فقوتف عن :امهاببك 0 عونمل قالا ا 3

| 
1 



 :يو'

 ٠ || داحالا نكي "نكي ل11 نانا نح انيبناقرفأاذهو رفا اهو ملا عذدلالا اهتاذ نمش سفنلا لمعت_تامةهلاا | 1
 ٠ [أ ةدارالا ناف دامك الان هس نءملالاعفديف مكحلا اذهل ثمداجحالا ىف ه هسكتلاو كا ردا

 ىعأ هناك نم كلذ نمو قةخ ناس ف مول لكوهو عفدن. ىهتشملا لواننو انمتوهتلاكهنمأ ا |
  0ًارومالا يسرا نم انه ن وكب نأ دهجأت ادغنوكتكلذكمولانوكناكلاه ىعأةرخ

 مونلا ف ىراال ماناذا هكك الاب ىعملاوهو ىعأ هقا هقلح ىذلا نا كلذ ىلع كلل د هلع ىعام ىلع[ ||
: 

 ثدح نم توملانيعوهفرخمأ توم مونلاو ىعا ظقمتسا ى يعامانا ذأ ى عالاو ةظقبلا ف ىربالاك أ
 ثعبلاكم وا ديد وعءا وستءاملااهاا لنفي ىتاااهنمعي ىهئانلا اهلا لقتن ىتلاةرضالا نا

  000دنعةبأ فوخ أ هذهو ى عدد اىأالس-لضأو ىعأ رخال فوهذ ىع

 نكلو ىعاترخ الاف ناكل ى .عاتامو ىعاانهناك ول هناودو + لعل هبنا اشم '

 ١ اارصنانأد- هد ى بع نعال ى عأقلخ ىذلان كلو دحاو سمْولو لاقت الا لقى .مااهسا ركل

 |  1موهفاق كلذ لعرشحف رعدل هملاامجاملاعواريصرالا تملا توما ةرمصبدف ف شكت ناديالاطغل انا ا

 لكما لب اه هتاف اك 0 عجب عت اطدبعلا لاق لدعق ىمنو لئئماق سها كلذ نمو | ا

 ماادا هبنقاكىذلا نطاسلاو رهاظاا ىف نوكسو هكر ح نم ني وكشلا نمهمق قا ! هدب ام ا
 ٍ نوكن اف هنفنوك امىلا هن دارا نعل دع هنءىمنواما ىعادارا اذاو هير سعأ لثتما هيف نيوكتلا

 َ ةقفاوملا نيعف ةقلاخما هبلا تىدن هنعماجن و عراشلا هاا ةفلانخلا همكح نوكحإ امهف
 امادلا ف قشال الكا دوةقوأ اومةقلاخلالومقناقاهي رعشا الة رغةتكت هو

 كلو هقهشر وكس قا عاام لومسقا ىأ قطا اوال قالا نم عوطاالف ةر ..الا قالو | ا
 | ةةسسلا ىلع ةدراولا هاوالاال ةبهلالا ىهاوالاالااسمعاطانبدبو أى ٍةاارماوالات سلو نورءشنال

 ِ عىسب معأ ىذلانآولق رما ام سعأ. نأب صوب مول هلال رس6اسدت عيباط قل نمسا - الاناث لسرلا |

 | ىدعنال هللا ما نافل دال نع الاكل ذنو دنم هل ىلاعت هسعأ ععستع اطوسهالا كالذي رومألا

 هملاعو>رلان .دبالوذالاق حورعلا بلطنمل حورذتا نقدانم كلذ نمو طئاسولا رغدروادا ]ا |
 نعل ورخالاوهامو بلا حورعلا تاطإ بع الق سغأ لواودو مدقلوان 2 عشا اك

 نكل ه.اعالا ,كنسع عقنال تنك اهيا كعم هنا اهدهثتال كندارا أأإ ا ١ هنزع» هولذا هقرعت نأ كماعىقإ

 هتذاهس لطب امنا ةنل 2 نت اناذاع لقا -هدقل هن كناف هلا ورعلا باطت) ه«تفرعو
 ع لعامل باطن 1 20111111 1 1 سد هنعمالا الا عقد هنداعسو هقيرطق

 ا الاع 0 00 امدكع «مروطو انين رد اهتمت هللا تالط نع لهحجادحا

 كلذندو هورك 541نءزوم: سا اعلا يو [|

 أ
1 
1 
1 
|1 

0 

/ 

 رعش باَكلا لهأ هثرو ضعب بابح الل تاذعلاق هود
 كَ
 ا

 ىامدهاثتمهتمعأتناكاذا « بايحالاة بوري باذعلا ب ادع .
 تايجالاة بزر ةذادكلانا * ىتبساقارفىودتادعلاسنل - ال

 ١ بلطي هناك هبلطي ام بْن فهل < هيلع ناضو هي دعس هلال هنع عقد دي ريال لاو با 12 بحاصت قولا ا ١

 فورطاف عدو 5 يم ىناعملا ىلامضلا لبق: :الىفا_عملاو يءهمىلا يعم مذ باكل اناث هتداعس ْ
 ا مو 0 مك< نمننن اف ض»:ىلا اهضعب مضتانق فو رطاوتاماكلا !اهتو>اذاف تاماكلاوأأ

 اهنع ىنكي ةباَك حاكشلاو حاكنلا ناك ام ني جوزلا مض ئالولو هناك ىعست فورا ماعدناو فورا

 : ثانالا عموهذ ضءنىلا هضءبمض دق ذوق تمادنال لاي او والم بام هلك ملاعلاو اكس |

 |١ فام لكة داما بحي ىخالانشدج ومد ولالو ماورإلا ىلع نامعازو ريالا ماه دلي لاح لك ى أ
 ندع لاك لذالا نسناختساإلا لال ماس باجالاغاغبو عديد
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 أ اولعدمذ ةنماوصقنبالداهفاو داتا هاعد شاذ ماع هسا نورق ل هاش لأ

 هارتالا ةذخاوملانللاسعي سل نمالا ىصعافق نيمعتلا ىلعهاصع نم هللاٌةذخ اًوِع نوملاع مهامو ,هلعي 0 ا

 ءاءاعلاه طق هلع لاعفلاشاف ميظعتلا نم بانا كلذل ىئش ام هلهل ةمرطاكاهتناةمصحل مدت ال ]|
 دسعلا ىلعهيحواو للارقام لاق بهاذملا ع. ىف بجاورذنلا كلذ ن هو 6

 هبسفن ىلع هسحوا دقو هتووص ىلع هقاش هناهددع قمهتلالار ذل اوهو هسفن ىلع دلعلا هم وأ امم
 ا نمؤملاناف كسغن ىلع هنو اابجءافولا كالع بجو أت هلدحوأ نكد ف وبهناقداصااودو 1

 أ اذاو ىذؤيال هنا نم ملا هال بصق ىذؤرال هلا هسفنل بح نمؤملاو ل ها هيخال بدع
 |اهميذاذتلاو ةوهشورع اهانا هنال ةصعملا ىذ اال نمْؤملاو عاطتساام ىذالا هنععفدكلَذ بحا

 د رخالا فىذالا كلذ قا نمْؤملا نع عفدف ة ةرخ الارادلا ف اهلعب وقعلاب ىذأ ءامناو

 هللاأن ا هنن ا هجر نماوط: :ةمالمهسفنا ىلعاوفرسانيذل ا ىدابعا,لاسقف قرخالا ىف ىذالا هسفن نع

 | نمهل بصئانمب نم وما ىذاف همف لم قاع ىذوأف ىذالا سفن ضرءفايندلا فام واعمج ب و ذا أر فغي'

 أ بعص لاك تافاضالا ىف تافالا نم ةمالسلا َكلَدَن هو زوي انزو ىصاعملا ىلع ركل نا ا

 | الطالع سلب ثدس نمو أ انا ةهتوك نما وأول! هنوك نمال هيلعلا ىف قالطالا تايئا هتئانرلعلا

 |١ سلا ءاعسالاةانولاهنوك نماماو زمعت نكلو لو الو لعب الف هتقر هم نعزعلا نعةرامع هقح

 || د علا كدت هيزختلاو هيزتتلا ن نم هةوهع تاع هلمول ءاملا بلط هدم: :ىعموة ديقم بنر اوه دقت

 هسشنلاوهب هزهتلا هدف ع رمشالو هب دمةمف ةيضاخ هيزنتلا هق لقعالف الةءواع رشا انوا ل ند

 / || فيضأ امبسح هبقمكمت تافاضالافرظني فراعلاو لقعلا نم هللا ف قالطالا ا برقا عرشلاف

 هلااكف هسسفن ىريلق قلما ىرينادارا ن ملاق هسسغت ىأر دقه قاعا ىأر نم كلذ ن مو هيلا

 دذعف هسفن ىأردقف هير ىأر نموأ هير ىأر دف هسفن ىأر نم كلذكف هءر قرع سف: فرع ند :

 سفنلا ناف هتفرعم ىلا دحأ ليال هنا هلعل هتلر لعل باءلوقلا اذهىفقاءاعرسشلانانيفراعلا

 اهسهام ةريدم انجوكالا لّةعت الق الظمواناكارونم هرب دن : لكس مما مق الع نع ةد:2لقعتال

 نك. ال لدعنإل هلا ريغ اهلاالا لدعب ال هللا كلذا و ة#ق العلا هذه نءعددّرع دهشتامو ل ةغتام

 ا ثيح نم توشالو هناذ لة سعت مخول اعلا نعا درجت لقعي لا ذاو بودرملا ماعلا نع هدي رحت هب لعل ىف

 ىلا ةسجالعلا نم هناذةةقح صدختو ديرمتلا دع عملا وسفنلابل_هلاهشان اعلا هم ئاف ىه
 لكسهربب دي نغ نشنل ديري لاك نم «لكوا هم دن نيبو كفن نيب ىتلا ةسقالعلاو ماعلا نيبو هناي

 نانعاتااك لاق غئاط عم اسلاو عم اسيدحملاكلذنمو سغنلاة هام ريد :ءامشام

 مو دعم شام هيفصتتو ى ”الا ومار موج ان شلدكا اهمدع لاح ىف ةمان'اهسفناب ةمئاقل !تاثكمملا
 ءاوسفا ىلع ب دح داذادوحولا ف ن وكن[ توست ”ماق هي تماق نم تامعاىف سمي دبل

 | |١ ل كوع نلكلو ناك اضمن ىكم قطا داو امل قاع! حزم نكم مدع لان ق نك 0
 ]نم صان كارد وهف قطا دنع نكث ود # لولا ىلا ليدسالو قددنالن كهللودنَنأ هلوق

 أكلات نكسملاهنم كرداام نوكت هنعرهظ.ف دوجولا ب حاولا هداني |قحلا ديرب ىذلا| نكس
 || ىلةءمككو هو صاخلاهجوتلاوةدارالا تنص .هذقلاو ناكف دوج ولاوغبصفاق نك نبع ود
 اد ات .ىذالا هبعفديامرهاظلا سابلوا ذغلا نطاسلا سابل كلذ نمو نقصت رظنلا ىد_عتبال
 1 |سل هاو مال هد 11 رهشاوا لالالا كداب هناذاوهوهرةفا ىذالا همزلد قولا

 || عفالذتا اهلعس لاو ودالاناهعف دي مالالارانو سابللاباههعق ديلا دريلاو راو برمشااهعق ديلا ١

 | كلذو ىهتشملالواننبالا عدني الف سفنلا فلا اهاو ةوهشعاستاام اود 00 :زاماعفادأا ا دعام ومالألا

 | ل ر ةطول ترو هر ساسال اديزع مثالا عقد انقوف همبتذنشنام لك ىف سفن نم خلاص
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 نملالا كنك ام هسنقت ىل تعهللا بتكام لاق ةياننلا باصسال باكل كلف نمو رفكينازوعالو

 | لكمودتما فلافل اولعج يذلا مهو نيةدنملاالا سلو هش هيانتسا اعف هنعدياسنا ذااقدعم 5

 2 الا ىلا كل د يسنيف هللا ناكر ةيزسالا و مهَمدام نيو هناي هاهو هللا مولعجاك هنمن 1

 نال !لجأ م هةءالؤها دعام لاكو هسبفن ىلعهل بتك امه صقماكو ءاكوالف لعسفلا اب عقو ىلا

 0 يع ىتلا ةبحرلاوةرغخملاب كل ذدعب م لع نتمأ للا نات ءاسفرةسالا ىعمهضارغا اولانف
 دجوونوكلاف دووهلام أن ئاوذ كاش ناعالا م-ممولق ىف هللا! ب ةكهءاو نم موقهلل لاو

 كلذاوءالؤهد نع دودو هلف مدعهنا هعز قرب او بذكل ا دصق ه.ءاح ىذلاناكن او افرمدم لاو ||
 لأ هيفزرف ىو م لدعم لعو هدجوأ مودعم ىلع هجولاذا هي ديؤملا حورلا ا ذهق هن حوربمهديآو لاه
 ماك !همدعلاحىف ةّباثلا نايعالل لاه قيسىزلا باكل ا تنأ قاساملعماب كلذ نمو .اور

 هيما لءقلعتاذه ىلعدر رهظا ىف مكبحملا ا هعيتدوجولا ىف نيعلا كا نيعرهظاء هم ةباث
 هراخ مكح ام مولعملا ىت ءآ سفن ىلعم < ثلا هيكانأ ا املق بسلا ناو باّكللالو قبس علا

 القال دطالا ىلع غلا هل قذساف مولالو كعك ف نطبام كلر وظيامناو ىلع ثا لضفالف هدلع
 ٍراَقَتْفالا بوو تحت لخ دق هيلا هيفرةتفاامءابطعاب راقتفالا هلعمكبط هيلارقتفاولذا راقثفا

 كلدنمو تفدنان انيملاعلا نع ء<ىغااوهفاذهىفالواذهىف4لوخدالوراشخالا ةئيشم ثدتوأ ا

 ىتحاوهزرنام مهماخ نيهزملا هيت نم ىربتلا بلطي نادل اس د ممل لاه سن مَ لاق سفتلارهوملا :

 تاس كااوع لا قاعي نازو<وا هب قاع مهوةمالو لدزخد امو اومهوواولن

 كلكِل ىذا! ناو كلوهام هود يذا نإف هتافص ف سفام ال ىذلا سفنلا لالا ىرهول اوه ٍ

 هرغقال خاب قاض قلؤت اق لة_بلالو بلقات ال قث اة! اووهامب هلو هو تن اه كل تن اف هلوهام
 الأ هدو دعربخل نوكيال دخل |ناف هريغدو دحب قةتم قةئالو ني رظانلا نعال هملع ترهظ هقالشا اهناو
 لدتال ل وصالاو ار هوج هنوك ىفالاب 8# !نيدلو سفترهوجالا مايخ ةبتاذلادو دل ااهدالو
 +«بسفنفل_دأوهت رهوجووفرهظام لكف لوصالاه ذهل عرف غامو بغا ال عورفا !الااماع

 0 لاه لذإلاا_متمزعالا ند ردعل لب-ورعهلوق كلذ نمو ريسغال هن كل نيعالا هل عورفال ٠

 ةروصااهد- دقق خوفنملا سفنلا نيءتناكش ئغنلا هب عقوىزلا سفنلا سفن ىف ةّئعطانلا سقنلا

 نءالا ناكف اهفرث اهجانمنوكل اهلصأ هلي تادف لولذ ضرأ نم تأ شن ةروص ى موب مصخعلا
 ع نح رضا مسقاف اهلا قطار زعالاو اهتاعارع رومومواهل ارطتمو عمد ىف هنالةمان ءلذاأ]

 م هاط ىرخالاةأشنلا ىهو ةمردملا هذه نم نس ىهةيالونهزعيللذالا اهم
 ةرعلاهتولاهاذهلو هسفن وهام ءاشةروص ىأىف ىلكتلاو روصلا ف عؤنتلا نماستم دي ربام ىلع ||
 نه لاق هناكرا ىوق هنابنب سسأ نم كلذ هو ةةلزمملا هذههلام نمّوملاربغو نينمؤمللو هلوسرلو ١)

 ةطودم ةلدتعدلبةداحالو ةجرفنم هاش هنأكرااناوز ل دعو رادج ماقأو هناشدعاو اوققُدوا

 سلا ضراربتءاابج نامعالا سن ودا ددو وعلا مدها ا نمندأ5 كل ديعف كاوسف لاق اك ١ ا

 راظزلا هلع عقو ىذلاودوهو هبلا تيبل ا ةجاسلل فق سااريتعاو تيبلا ةعنصنم سيل هنال تيبااف |

 570 ةداهد سه ىلع مال ألا ينهلوقو هور «ب رأو فقس مسج ىل ءتدلاماهةفالوا |]|

 نك اااو البسه سلا عاطّتسا نمّتببلا حو ناضمر موصو ةاكرلاءاتاوةالبصلا! ماع وه الا
 هيشقنو تيبلا اذه ةئيز قالخالا راك تاريخا لفاونو قالخالا مراكم هاج همئتحو ند ملا | ١
 لاق ةعنا يف ةعا كلذ ع ندو . هسفن ىلع ن نمو اهيحواأمو تاريإنالفاون ةلوخو هند سو هترعو |

 نيدعتملا ةغا اخ لد ن نءادج ق.فدءانعموةب ذاكءاوعٍدق هن لعربغن مةاعدأ + نت لمعلا ىضشيرلعلا |]]

 نلتايك دل هو ازونلاشام نيم اعازفاكى للا ةابع رف هن زيقراعلا هظبان# ءاذعل ا نيتسؤملان مهللا دودج ا

 0مل مدس



 نم كلما قون اطالا نم ةناكملا برق صاصت> الا برقو برقوه هنا ذإ هلال عطتدسب ملهعق دينا ا

 | مام لع هنق.ة>- ىلع فقو نمو هنقرةح ىلع فقوداةفزع نموزع نملالا ادب تملا نوكيأل لاه |

 قلعتمام قدصاهفاودازف هللا دنعنمهللال درا متءاج ةمها!سنماونلا تناك اذا!م.نوئمؤملا '

١ 
501 

 دتس-لللا

 اديس نكلال ىادلا برقلا ىف هلل .قولف كلذ لف ءاشي نم لذيو «انئي نءزعيو ءاشب نم كاملا عزتي وءاشي
 كلذ نكي ك دس عطتالو ال درس عطادل ل.ةولو مالكأ !نم اتا ناكل كل دما دبع نكمالو اكدمعا

 ةيشمال د علا ناف قث اتا هندر هعطت الت 2 ناو دم# عطا تينا هل لق تاو مالاكلا نماهفاخ

 هللا لوي لاك بسال! ىف بريسل كلذ نمو هد. ةئيشس نم هئدشم تناك اداالا دس ةُمشم عمدل
 || لامك نوةباساهل مهوهذابعا_مي هللا سعأ ىتلا تاعاطل | ىهو جارطا ف نوع داس ةئلؤ الجو رع 00

 تاريهتا فو تريلا ىلا ةع :راسملا تناك ورييكل | لذفلاا وه كال ذ هللا ن ذاءت اريج وناس مهنمو

 أوهونانالا نطلب ىفاما ةجر ةقثملا هذه هللا بقعا ىشن ريسلا ةعرمسن ال بعدلاو ةسشملا نعذنت
 | نافب وبلا ىذر ىف بعتلابالو -ةثملاب سالف ةبحا هفرصتق تاعاطل انذادتلال اهلنا هقزر ىذلا
 | | نمدي الفرخ الاىفاماووإهشو هن وي بلا ناف فيلاكسلا ضعي ند فءذب لكل !دهءانن ناك ١

 || ابسس تنل موي ىهت ةحارالو ناسللا ف عب رسسريتساضيا تبسلاو ةحارلا تنسلاو ةسحارلا

 ْ |تحغ دةف تم نم كلذ نمو ريغال هس له ب رغما فو دالبل اذه لهأال اهل تاع لماعامو

 1 لاقو قاتل اودو لصالاب هيث دعسدةف علا هفّرمص نمو لعلابالا ف ص ام هناف لعل اندلع ف ليم

 || لكلا رفكىذلا تببف برغم نم اهي تافملسلا هلع لاخلا ميهاربا نا سلب دور ىلاعت هقنا لاق
 / لاح ىف مهل نيبال ىأ نيرفاكللا موقلا ىدهيال هلئاو ولسا لع هنالرفاكب سدا ثبملانن .الاودو ىلوالا |

 | ىلع مهالا ىلوت ناكرتسلا عفترا اذاو مولعملا كاذب له ار وتس عفرتلعلاب ةنانالا ناف مهباتحو مهرتس
 | هب طفلت /ناودبالو سف: ىف هب نماق هملت لبق مالا هنعرتس ىذلا تبق للا ىطعاف هملعوهام

 | لاه رومعملا باقلارونلا تبي كلذ نمو سأخث هروه ام نيعب ساس> ال | نع باع 25و هب طفل فدكو

 أل ثم ضرالاو تاودتلارونهتالرونلاوههقاو هتلاالا سهاع عرولا قالا تا |نمّوملا تلقا سل

 روذل !لاكمامت نموهامت انمالكلا نم قباموهقلانلعلارونرونلاودؤ حابس د ماسبق ةاكس شا ان باقل

 ظ الا هذه ىف هنع قل انانأام ىلا قي رطلا طختف طلغت الف همدشتلا نموها هسشتاا هب عقو ىذلا

 | 0 عمال جاب هما عمهشدخ ةحاجزف حامصملال اودي مث حاب_صم ىلع و الأ | ىف فقتي ف راعلاف

 |[ نصا !كلذ نمو ةوكل اةاككملاو ةاك ملا, همشملا باقل هعَّسو ىذا !قاوه ىذلا ىوأالاروتلا
 | اهتاعر قة اهاعرملاعلا ف سماوتلاو عئارمشلا عضو ةمكح لع نم لاقت .ةعب رمشلا مولع ةعشاإ
 بانالاوامدلا ظفح نمان دلا عفاتم نما لمعلا قلعت املا دهان لمعلا مزلو الع طفاش

 امأوانمةفاكلا ظحاذهنيلماعلاو امي نمئتاقلادوسوب سوفتلا ف نامالالود>-و لاومالاو
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 0 عالشالاو فشكلا نم اه صلخت !ا لع _ءاعللا-م قاع امو تاقعو ت اول نم ةرخاالاب

 | ىف ىلعال الملا ”ىرصنءلا ملا علا قطيام ةيسسانمو ة-داحورلا تاسطانخلاو ةءهلالا تاي رعتلا
 نمدبالذاو ناكام ع ورمشملا ناكع ورمشملاب له علا نم ىجأ ندجحالو حالسالف ريهطتلاو سيدها

 || تنكئدع تاالارهظام كال ذ نمو ىهيأالا ”ىودنلارهطملا عرمشلا ةمزالج ولعت سمانا اظق
 امؤيئالت رهط ىذلاتناف هملءوهاميال هيلع نوكحرو هل-.قءامالا هلتنا نمل نكي ملاذا لاق

 ا
1 

 ا

 |تقرعاماذكه مالا ناك اذاو تنوه هملع تناامن!كذرعنا الا كدافأاق ايسّشهنم كاطعأ |
 | داعأالوكيلاالا دمت تت ملاذا كي وفك كافارثأ هل نأ تب ارو هملا تالئتسا نم عم كلا اذ ده اوس ْ

 ْ تيأراذاكاستتالا نمول:البف كعموا هعم لاح لكى عو هسجو لكب تناف تناال ا همف تنام ك لع

 | ركسس ادهلف كتم كان هعكو لاطعأ اعف كيلعلا ك داغأ هناف لاح لكن ء هركشاو هنن هك ددتالام 0

1 
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 وا

 ناكل هنان» اشالاف نقلا نع وتس ن نمالا ةوعطت ال ىوهلا نءىبنلان افرتس#“ ونال اورتس ١

 مدا ناعما نع سفنلا يه الفءاضمادارأوهنثاءاضترا ام اوه ناكل فدك ب اص ا ٠ ظ

 |نيسع قبو ءاضقل اءاضق نم عسوأ ؛وئالفءاضقهفملاعل اوهام لكل اق ءاضّل ا ءاضق عاست | كل نو
 | ترهظ ىتاانيعلا لد لل ةتناثلا نامعالا لهج نخ الما ءاضقلا مكح نموه ل_هءاضّناهمرهظام |
 أ واهم دع لاح ىف تومثاهاتادوجوملا نام-ءانا لعن موءاضقلا ماكحأ نمءاضطقلا ماك -اامذ:

 أ مكح ىرج كف اه دج و افداجع الاءاملع ىرخ نايعالا كالت ىلعءاضل ا مكح لعج هملع ىقام عمم <
 ىلع ءاضقتلا كح ىرح كلذك فن رممتلا نم هملءىهامنانعالا نم دوحولا قام لكى ع ءاضتلا ||
 | نسح املاك قلبا هتماري دخ قاد اذلتعت الم كلك نمو ١ اه وجو نمر هظاميةتناكانامعالا ||
 ا هلدمعال ع قمن أ بوعجل ا هنم مهفف ةدبعال نم دمعلا لو هملعهللا ىلصةلودب هتراشأ ىفىونتااريخلا |

 ب .ورىلاهحوهل سبل نمد.علاّن أ الا كلذ فقل ادودقمامو هيدمقل دسعوهو هسفتزومأت ماك

 | 'لولمملا نالال كلمال «ةقرقملا ىلءدرعلاف كلدام ىلءدسووفاما هاد.علا ك] هاذا الصأةدامسو

 | كلمن اف ة- ءقرلا كلعالا اذ ةهنوكمالو همف هف”رمصت عذد ىلع رد _ةبالو كلاما فترصت تدل لذ

 | هدمعق هلعسفي لعف ىلع اريج ارحأ ب ىذلاك ةبقر اال فن رمدالل كالاموهذ ةيقرلا نود فمي رصالا |

 أ هناقديعلاوهكل دو هسقنمداخو مف هترجأ مداخرب_بالاق اريخأ ىعملاووو فرصا لا الفّيضتلا |

 نمدبالو في رصتلاهكلم ناو هقا دبع فراعلاو دحأ ىلعةدامسالاههلدنعالا
 ةدادس هلا كلذ

 ةيؤرلا الا باب َةق :رعمال رسل لاق تانااىهوتاح ةيورلا كلذ نمو ديعلل ىرمعلاو هلل ىقرلا تاق

 امناكءاركأ ىأرلا ناف هبشلاوهو بيل كا ذو ىرا اردف لع بانجا,: االاابنم را *الهئاث

 ا رمءاجسىذلاناو ىأرام فرعتاالاًعرم ار دق فر يالئاقخو ناكاق- هتزوألا يلا ف ىر

 متناالاهردقب هعم لمعلل دعت سب بي رغ هيلعارطاف هترود قرم او ثرااوغام هدف قره وعاغا

 لخا انها نكح ل الاح ةدارملا ةوووطلا كل تدلل هتك روظ كاراطتلا لف أ نأ ن 20-6

 نفالا ةمكسل 1١ ىربال كلذ نمو قف كش ا اذهل يش اع ىأرام لماعي نادبالف ىلغا نكلذا |

 اذاو للضت: هئاق ناس الا ىف ىتلا ةنطاسلاوةرهاظلا ىوقلا ٠ نءةّوقي كردملك لاك هلكت قةح

 |اهبريخافو ك1 اذه تكتم ةاكدن اتعلا عجتو ل.ذتد نم لدختللالا نوكسلا عقيالقهملان كهل

 |ىذلاتأ ىلع لدلدلا ماكناو لالا وا دئاعلاو دْماةع تاكا ذولف 8 ارتكناك هللادمعأ لدم

 ألم. -ه!نالا كلان دل سال هناق تان'دلا 1 ه.شرالو جراشالو لادن سلدهدقتعا

 سلو هئلع موكتحن اه دعب املويقب كاش تاذل عيان م تصاو كلذ ىطعت ناسنالاة أ :نأل

 |لساخ نادنالا قف لاخلا ناررمسىوقأو ىئشأ امر اطتاف دة:ءملاوهو ل.كااالا اند هماعموكتملا
 ادهم دعت] تددعت اولذ ةناسنالا هذه : نءلقسعللج ورخالو لب فيكو مهوالو لاحد 3

 |رطاوذنا نمفطلا'ئ هال لاك فيثكلا فعضو فيطالا وقد ف تدجوامد-وبو كلا

 |لجولا ةرغمانإلب ءلدلا فطألان اطاس ةودو فرثكلا فعذافأ انكلا ىلعةكلاحلا ىثو مادوالاو ظ

 : ا ا ولا ا ند فوخم او فوم للاب ريسغتااو ل حل !ةرجو 1

 هنمل_>اذاف فطاوهو فوحلا نين ءالا * عقوامو ةعفاادملا ورم لا تاطو برهلا"ةكرس نفئاسإلا

 ريصلاو ىذرلا اماني ىهالاد>-5 ن ءانفيطا ناك او هلع ف وللا ناطاس دوقدنع 2 الف هنم فانعأم 8

 نهبرقلا لاق ىناشملا قىناثلادمعلاب رقد ذ نهورث أدع قاقوانوكسرثالاور دق 0

 بيسان تدان اوةدام_تاانةدايعلا طاسراو توب رمان ب رلا طاتواودو ”ق.ق- برق نابرقى

 0 00 ٍءاطلابب راقيه أعلا | ا 3
0 

ٍ : | 

 6 دلال 1 1

 ا ا

 2 مي بوب تو نوي برنو »

| 
4 



 | تنك ف ىلاوابىهام ةيعر جراومللاو هضدقي ل مركلا ناك فرتءعان هتدءاملاقو تفرتسعا ا

 | اذاف ةملاطلاو ةحطلاصلادابعلا لاسعا اما ىهتنتق نوداع اسوعورذو ءاعسأ ىف اهاماو ءامسأا نود |

 اذهلوةردسلا هذهرم عضوم يف مهلمع٠ اهلا باوبا مول تفي نيذلاوةردسلا هذه قورع ىف لدغ * ءامسلا

 ا اا طاو لمللاو كلراسملاق ارك 0 ْ

 ديعالءادتالاوءا ”ةلادسلا هلاىم مارال فا ارطاو لبللاءان [ىفق لا ىلا غار ا ْ

 |.رحاطو رن رخ الاةاشنلا فءرهاظةروصابل دلا ىف هذطابف ةرخآالا شن ف هءلعنوكاكلرطخ ةرود

 || كتدوس همهتفاءرشة دوه انه لرطاوخ نوكي نأ ده اف هنمع ناسنالاوهناهسنالاو ةرتنأ الا كك ا

 لإ انج اد كوألاىح ةنلبانإو ةنككانهو ىلا عفن اراب رول تار نخ 1

 مخ
63 

 ااهقورعو هملاةودلالاو ءاله بابلانم ىهساا ةرد_سىلا اهشالا الذ نمو ىلاولاب

 باوبا مهل تفتال ىذلاةةردسلنمدل-ع هنا ثيح اهامعب تنرق هور تذبقو نأ ئالاثام

 قرولاورقلاءدعل ىرعيو عو< قشااوعو هرقل ىف يذلا رغااو قروال ىرعدالو ديعسلا عوجال

 بالا نمراهتا !!فارطاى لمللا انآ فراوع كلذ نمو لاثمىف ردم لعق رولا مدءوقورعلا ىف

 | عايرابلاو ليللاو اهنا جامدلاو ليللاءاداع الاق راهناا فار طا ءاسملاو حابضا١لاق *ءعة

 أهلى قمحلا وطعد أم ىف 0 ةمهاالا فراوعلاو اهتالاوءادتالا نيبام لللاوءا دي الاو ءاهشالا

 نالاق هنالمكملا اذ_هىرابهتاركذل ضرعتاموراسهلا فارطاوليذلا* ءائ .]عيستل ايان اف مدابعل

 اء:
| 

 ظ ىلع هنالاماعءا ازا ناك اذهلذ ةمهلا ىفراكتا اهل نا اكلالدااسهلاببكنمتاكااذا سقنلاناف

 ءاعزلانمنوكياللاك 4707 بابلانمءاعولانمءاعالا كلذ نمو اهل تبشر اسكت! الوةروصلا |
 ]أ ن المهناتنانالا ىع ديا ذهلف ديال !اًمرعغ هنف نوكمالا الّما اذاوهملع يداماهيفنوكم ىتسءاعدا[

 || امم لحما خرفتلالاءاعدلا عراف ةدابزو هم ءاعدامم هيهياجااعهقئااحأ الف هسا غرفاعدا ذاق هيوعدياعع ١

 داهتغ رقم ءاملابان ” المناك اذاساكلا ىلارظنا لاو لهسووع دن مالا ّماماذهلو هب قطادأ الم 1

 ٠ | ةباجا ةعرس ىرشر هذهفءاوهلا هعضومرعالا هحورخ نيح ىفئث هنمحرذعام تغرفام هنم تغرف :

 ميظعلا ىهالا ناك ال لاق 1: 78 بابلا نم عئارمشلاهب تازئام قل! بادآ كلذ نمو هاعد نم هللا

 ْ ال لا امم اسمو وع 9

 | نهدلا ظفحي بللاةرشقلا هظفح ىذلا بللا ف نهذلاكى هف ةعيرشلا با ةَمةللاولّةعلا بل ةعدرمشلا
 | جست لقعر غب اعرم *اعدا نك همة ا ظفحت ةعب رمش اوةعب مثلا ظفح لمعلا كلذكب الا ظن ءرمشاو | |

 ىدا٠ نموريكلا ع نوفر ناو اصال وابو ع تنك ابو كما مالا فاك امهتلاَن أ هاوعد ا

 || لحأ ا“ * يتلا قئاقمل اعبي اذه انلع دنلللافاذهلو مصيال هاوعدف ةعيرشريغنم ة هقيطد ل

 ٠ | ةعبرمشلاوه كل ذوماوسر ةنسو هقنا باب لع نملالا لصحت الانا ىأ ةنسسلاو ٍباكَسلاب ديم هلل '

 |١ كلذ نمو لصو بدأت ع نمو بدأت ح رششت نخ هلع ريشامالا ودامو ىبدأ نب قبدأ هللانالاقو ْ

 هرغاظو هر هاطى هادو هنطاىهترخأ افذآشنلا بولد مناسنالا هللا قاخ لاك باقل! ىف باقا ا نيع ْ

 ىف ارلاو 2 باق“ دو عون هنطان وهو لد ش اللد الاكن عرمثل اهلل اهدمةةةروصلاداةم

 | بولقم ايئالاوايثدلا ةأدن يولقمرخ الاقنودوعت مم اديه ءاحاذيواةرخأ اع ًاشنلا ف هنطاباتدلا ىف

 0 ا لادا اذا لاك قللتا ذنع قدس !بن اع كاذ نمو سكعلابو ةرخ الاف

 اط نماسلالل |هتامح ىف هب هلم اعبامو هتلزكمو هشيرو هدنع هير ردق هضن قرلخنملف هر دقو هتلزئمو

 أ ات ننال ردن توست ن3 فلو رع بطو اعرق ةبدسو

 | ىو* نع تجزخ عورشمْئ ملا أن ءكيعناكاذالاوول شن الالت الفارمدتلا تكد ناو نازملا ْ

 ريس



 | نال-عن زم لاف 219 تبابلانمروشرو> الا ذ نمو ىلا غاي كلانهف ىداو نموقباق |

 ىهو ىاامو ىذمام لمع ةد>اونينءقهرخآىلاهلوا نمهزادعةموادر ةنامزّلك قددعت ماعلا

 مقتاملدوجولا ف عبتىهف دس - وق ةمو دعمالو دوخولا ةيحاو ىهاماملاو مدعنتف ةدوجومال ١

 ىبه لب نيسع لك فلعل اذه اهل ام نيعل اهذش ن نكل رو.تروجالا نا لع لقعلاهملغل ديو !نيعلا هلع ْ

 » ءارغ سلو هللا اقرؤ الهلا ىلع همضءرتن اد .علل لع لكل اهتو ديدن تلح نم تلى نع الارتك اى

 || نيعالا ام لاك 577١ بابل ا نم ملا كرت ةفرعملا ف ثككلذ نمو هوازج وهذ هز-ر ىفدجو نم أ]
 اقاه دوو لاف نْالاو كاران اةصوأت وعن موق دعو ءانهسا موق نعى ملا ةفلتح ف شاوأةدحاو

 ىشىلب ثداحريغو ان” داحام ىب مسملا ناكءاوسو كل ذكف نيعلا هذه ىق اهماكملا نان دوانعلا زعل قاذ ْ

 ديرتن اال ا اهكرتنف مش ىه امان اف ةفصا كرب لاس ال لاقو ثداط اق اهند هلا ا ثداحاريغىف ا

 | ريغ نم دامعلا نم صان ازيمت, وتافصلانم قانا ىلا تش ام نيع قاانوكمف هلل هدرفتف 2 -

 ع اكّملا ماكس ن نمودو عسعسلاو ععسلاوه قالا نا قالاب مهمين ملء مق كا ذي للاب صاشللا

 هرالا زنا رع الح الاف هانرّرقام ىلءضالا ناك اذا لاقو تنأ امو تنآ نعاذ هملاو هك

 نم موفبال مهقبالن هكلد نمو انلقواطاوهام لاعغل اذي أ وهذ تشي ناد ريما عقوا ىديدقاٍدحاو

 ملعلاو لياقلاريغن مل اًةلايرعلاو لمضوتلا ىلعةردةلاولعلا دعبالا عيال ماهفالا لاق غال ١ بابل

 هنأ لعفمهذ ىذا اوهام هنا لع دقف لعتيال ن هو ملعل ن نمبر اهلارلعدقويلهتلاو مال الا ديالا

 هريغ مهفا هريغىلا ليصرتلا ىلعر ا دّتقا لن اكن اكو رع هلعفاما هاا رع لعأ!ديزنا توبث عممهذيال

 ا كئموراداقالا نة هنو كس ,نعالا ناانلقادهل لاقو ماوقالا معلا لوصح ن نم مز الف الف الاو

 نم الؤاوؤل حط ىلوال كلذ نمو داوودلاوالا تاق داون الاف هرجظ امرهظ ني رهالابو لودقلا

 ماذا ىقوالا باع تلح دأ اذاف مدعل مدع لماد ىهو عاننم ال عاشت اول ةاداناف .عال ؟ بالا ْ

 مدعلاو عانتمالا ىف مككسا نوكي نا ىلوالا ناف ععسام بعأ ن هاذادؤ دوحولا أعانسما ال اداع قن

 نماد>-اواه-وول ةأدا٠ نءلازاودو-ولا ىلع ءاق مدع ق'لاو أ ةادا ل+خادلا نوكجل غلبآ

 ىدعلاامغناو تاثثد_لا ىلع تاودالاهدهلو> دى نمل ااملاقو عانس ال مهاوقودو انيداكحا

 ةيسسنتتيثدقلاتو باميلا !سعلاود اذههللاىفاعاالدواهمكح ذوفنو هللاءالكف اهاوخدىف
 ةمسااؤ صاخلاس دكرتلا اذه فورا هده سكرت ىف هانععم ىذلا نا تث دقو هللا ىلا مالكا

 وهامو انه نمل ذ لهذاهمكح هملع ىرش تاودالا هذه همف لد-د ةفهللا مالكا "ةداسللا
 انهالوانو-رالوانفشامءامسالا الول عبس بالا ن نمىابمنوةمىام»ا كلذ نمو كلذكالا ىهالا |

 زا الا ىهو اها ىلا ماكح الاالواو ى سما طاخالوانيطوسالو انعطأ الو انعم“الو اندبعالو |

 ل اهاسكوءامسالا لج_ءامتالا ماكحا لاك ىمسملا ىل_ءلاس اؤاسلار وتس ىهنءامنالاك لعام

 ' ءاهلاةروصاهانو كح ن هفءاعسالا تايعتاشو ع ءاببلا همن سكو ىعسملا,تاج هام ءالاوءابهلا ا

 || فالتخال الاءاعمالاءاعسا تفلتخا ام لاهو ىهسملا هناقءابلا ماه هبا ءامسالا ترهظ هسينوأ]]

 ؛ نيفراعل انيعا كل د نمو رثكصابدنءوةدحاوهدنع ىئمذانل تزيعام كلذالولو اهتاعمأ]

 ْش .هياكتاكنغا بام عضومىلاالاةرظانزيسعالا نوكتال لاك عال بابا نم نييلعيلا نيفراعلا ||

 هديقن باكل اف نيصس ىلا ةفورصم هنسعف نيكس ىف هاكناكن :مو نيل ع ىلا 3 ظنف نيسلع فب '
 1 .ةيصاخلا.

 [| كلاهلاو هب لعمل عئا امر دقق طصملا دبعل ا لعبل ةريخ : الارادلا ف تكلا ةءارق هنا ع رشاعالاقو ٍْ
 3 مدواد- ا اا 1اةداهش *الول لاو ه سفن ىلسع يوح هنا | لد هش هسفن نمر دعمل |

 ا لاقو هك اله هيف انمق سفن ىلع فرتسعملا ةداسبش فارتعالاق م ك- ناك الو ناك تن امدح راوجو | 2
01 : 
 1 | نح اله هيفامي تدم فكم اهعقي ..ام لمددش ىف سنو تريك اه عقدت ايان
| 

 سوو



 | توليف م ذالالحماو نيبالاو عا, وبلا ءاعسالا ىلا ا يجالا درب «لاباج ىلا ىممالا |

 ا

 | ولمس لابنلاتنأن توضعو هلع ىمج اذا تح سفنال لاق غ5 مي نر ب

 دقن يذلا سوذاذا لاك هللا لع اهرس داعواهلظ نماهقساهلذخ ايل ةثالثلا هلوالاودو

 نكلو راتخلا وه ئطصملا لاقو هيويلطي وفعلاو 5 -رااروفغااوامسالورث الو نيعهل ىب ملة هرثأ افع

 سفنلا قبيو رس فتالاراتضف سب انت سوفنلاو ةساك الو ةلاشح متاموراتكو“؛ ءاشنام قا كبرو نم

 ريئاستظةولذ ةدانزلاو في رحل نم ظوفحلا نآرشلاودو باكل ا اورو نيذلا م هنوفطدملا لاكو

 1| نوكب الث رولا لاكوت 12 كرد نما ا ايس لوك نفتثرولبتكلا
 وهتامىذلاىثااو ثوروم اوه باكل اوءاسن الا هثرو ءابطعلا َناف ىدس < ناكلاق تواادعالا

 زاح قوس نمو ىئتك او عنقودضت عاام دصتقا نمو مكح ام للبطن نه لاهو هللا ىلا ىثمدقو هيحاص

 بايلان ءاذسعألان ه ىريستلا ء ءادوالا تاذصك لدن مو ءالوه نم تنس ند هنكفر دظوا ىهالا

 هلع بت ىهلا مما نمالائانا هرات نمر دضلف هقانوا دع تعص نم فرامل تالا لاك ع 1

 هللا بضغي بضغيو هللا ةنعلب نعلب اكوهال ٌىريتملا هللا نوكسف حارتسا هللا ىريدب ريق نا لاكو هظعت
 ال لاهو ىل ةذصال ىتاطسلا ديزي وبالاو هسفن نمل ةفصال هلك اذه وهو هللا ىذرب ىذربو

 اىربلا مهلاف مهاوس نو تالا ىلع فشلك نمو مال لا هباء دل سرلو هلنالا ءادعالا ٠ ندةءاربلا

 منأ الو هقزر امو دعن 5 هللا ًاريول لاهوريسغال ةدواابمهملا نودلد ءاملوامهو دخن ال نام_هلاستاو

 ميلا نمهملع نور اش نوطبلا اهنم نول موةزلا ةر“ :نسنواك |ممناربخ ا دقو هيلارطظتالو هيلع

 هدوجو هباع ظةاحربغ هنالدوحوودعال ناك ام هللا هنماريتولذ شاطعلا مهو مهلا برش ن وراثف

 هدؤد ال لافو 1 ءيش لكل هن الث امل ال-وز_ءوهو هنمع بهذو كله هدوجو هيلع طف ل ىتمو

 قاس ام يما رسقللا ١ ب( |رسومات اسرع هنا طوب مو مع

 قي انف سانتا نع رس اتنجم لاق ان رع يت ما هاج

 مهفارعاالول ةمحالا س اةناالا.طلا سدالافو سفنالو هل ةمهال نيهمن السك وهف همق رسم فاننا ||

 ١ لاقوف ا رعال اهذه حاورأ تهد ىلا ةشيا لا ىفالا هلهأ نيد سفانتلا عقو امو ثنا كسلا حافام ا

 مشتدئش لكم شناعارتالأ حاهيلا الا ةمهلالا فراعملا نم ىطءيامواهبطو سانقنالار ادم فر عام
 ةدهاشم ىف قانا تدشن ىتمكلذ مو هعشتف هيلا امور ل .قوالا ئش زالوءاقللا دنعاضءناهعب

 اهرمصب ئلس ا ناك اذا الا ىلا تقودد_هاشملا دنعقاخلا تشتاللاق 2717 باملانمقملا

 ىفالو قعصي لو ىلككأ ا دنع تيثدقف راعلاتاراذا لاهو روتلانالا نوكمال كاردالاورون قلسأو

 نوكيناالا قعصالا اخ هاربالهلاساذه ناك اذا هنا ىو ةمالع هلو قد هنا عت هلكمس لبج ل دناالو
 ىاعيصيو أ قعسيواايلع ناك ىت حا هته نءعري غو هلاح ىف هسلع ىشغي نمتيًاراذا لاهو ل

 لج نوكمنأ اما: اغقةكرفنا قداص نكن ناف ةعثم ىأا نمهدنعام قاح هنا لعق ىذيزا بز طسصن

 ّرمو قوش لطا ىهلا ها نع ارظان ناك !ثرولا ىوسوماماو ذانتوالا ماسة ىف ناك أ ى وم

 1 0 3 "8 تالا ا 20 ع ||

 امتار 21 لاعتو 0 ةلاسلا ةمغسلا لا ال ا '

 سافنالا لاووا:لطت ساةنالاهذ حب رعت هام سو هيلع هنا ىلص نتا لوسر هلاك هللا ىلعطمول ىلدول |

 ا وجالارونلا ىلا ىبتنل ةدوسلا ىلا علا تاوعسا قرتفقةيرشلا حاورالايلاج : رعتةيولعلا |
 [|| لدتعلا ىلا ىلوالا ئوتسملا ىلا ىوأملا ةنمخلاىلا ىلا هئاكملا ىلا ئسالا فتوملا ىلا ل>الادرزلا |

5 
0 

 ثا
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 أراضملا عفدنم نم س سوفتلا هلع تابجام لصالاوحالصلا ني رط هب كلت نا ةنسلالا مج فانك يطاش |

 تناوَمذاابررمضءالودو حد_ءعنا نم هللا ىلا ب! سل هناربللا فتدن دق لاو عفانملا ب باو

 | دعلاانا ٠ التماامالوللافثو نو زالام هللانم نوحرتو نول أ: نوملأب مهتافملأت كنال رمت
 | هعسوو ميكحتلا ىطعان ملحرلا لاقواضب وقتاذه ىصسقءرش ىلع هلك قاف هع تاضامناو ضان

 || فور ملا كلذ نمو اضف نوكيالا ذه ل_ثمودكلم ىو هدف قا ىلا فيرصتلا كرت اذه عمو
 ةعصل ل اودو فورعملاب ىلواهللاىلانوبرهالالاو 4 بانلآ نء فورءملا,ىلو انو رقالا

 لياقودودحاو اهبدودقملاف هل ئاشنلا هت ناو دنع فل هيرقو بدلا

 بلا املاكو هنو كن ىتلا ةمالعلا ىهو ةمامقل |موي كل ىل<#: هيو هملع ت دقعو هي هتطيرا» لكل

 انو نال دّقعلا بح اصل اقوه هركلا نمت نطوملا كلذ ىف بحمل اان او هف رع نع
 ىشدر ردا ىلعلا نمو قحألام د دعي نيعالا نمدلف هب ىف وامالاقالدقعاللاعلاو دوةعلاناوذوا مهل

 انسالاثوددروسلاثدغوأروملا تود نيالا تدعيم فرامل نأ هانا

 نيعكلدفهيلا هبات حام لبق نم لاق 1+ بالا نم لاجرلاد_:ءلابقا لومقلا كلذ نمو

 | كاتس ل لوبقلا لابقاو كم هيوك ثقي هج ولا لابقاناف هجولا لوبق عم فتالف لع دلابقا

 هول تاس تف جالا وفتح وا تامسل ا بنا قرت رظال لل دو

 هب هكر دمفهرصن قل !نوكي ب و.ىلاو قرحالو ن الا كر دي ق1 ارمصي ناك قلخنا نم قط ارصد هكردا ام
 قاكلا هي كردي نكاو قر ديال قلل ار مصيف قلاو قالك ردي ىذلاوهقط اصب ناد قللت ارصمالا
 رو هللاةبؤرلاتةثامرونل االول هتاف رظذل ادع نيعلات اهسالا صامو ةقّرحلا هتاهسسلاو

 | كلذ نمىي يتلو ةجوللل اكن ا يقلاالؤلو ست ضالا لاو هريس ادق ل
 أ| هفلرتشاف مالكلانمهباشتام لوقلا نح ألاق غ١ بابلا نملوطلا نمل ولان سح ا
 لاقو يسحر فور نيئمؤملاب لو هيلع هللا لص ىلا 0 رلا فورا هللاق ميدقللاو ثداملا

 | هءاشتلا ءاشنملا ف مكس لاكو عم ىلع هنمانفقوالو أب ثهقلا مالك ءانلءامهياشنلاالول

 ا ل ءنم ةمالعلاك وقْا قي رط نع هوأن نم غاز دف رتشمودو كارتشالا نع هلاز أ د تف هلوأن نك

 || الان ا.>الا ءازج له لوطا لوطا لبا-ةمف لولا كلذ هلع لدا عابتالا:لوتل | نسسحأ
 ٍ ةضيانعلا قابلا نع كباضو فن قد رطولاو قالا ىدهي لوقلا ن-س> لاقو ناسحالا

 قلل فاضأ اذا لاك 08 املا نم فاخملاهلالاةدامعف فادنالاكلذ : ْندو كلاهدذوف

 كو :رءامو همر ةلرال ل ا ةفدملا هسف:فاضأ امهدا.ءرظناف هَساح نم ءىث ىلا هسفن
 متحول او فاش اهلالا لاثم لاق اسلاك اعالي ْ

 : برونقرم لا بر مكن انآ برو مكح تاوعسلاٍبر ب رنا او قرمشملا برىطءأىذلا انر

 لك م ريس غقلعفاك ةفاضالارهظاامو فطغف نين رجلا >

 دحاد.عءامةفاضالا فرش تذر ءو مالا كل ىلغا نيةلاكلانتااذاو نيقلا كأي 2 فاما أ

 571 بالا نمتامللا بابرال تاس كلذ سمو لوهجن هلالا هناث ةفاضالا نع قلطملاهلالا
 ناكن مىفو دقوهو هسةمرومقلاهلهروهط دنع تن ل نخهسفن ىل_ع[ئثلا نم لدا لم.لداللاق
 رهظي. و رهظف برضب قربا | تحك ريمبلا عا لافو نيفرطلا نمافرلاف فو دةةزعو ز هلا هتقشحيأ

 الإ ودالا نام هناقوهالا قس الفذ تناكنا ىواعدلا هح ولا تاهس قردتامن لاهو كلها قيدافلوزو |||

 ْ هدهل ضرءداماندءىثلات ههحوالا كل اه* :ىث ل كصو هنةيق-ئثلاه جو لهو قارحا الةئانا وهف ٍ ١

 | ههجو ىف ىذلاريعضلاف دا ضر املا هتين كل مامناو هسنن ىف كل جاخ هو ضزاعنل ناك ناذ تاذلا |
 نم طصملا كلة نمو. تقوس حاص كنا هنفماقتامي-<كنأف قالا ىلءدودبو .ئذثلا ىلعدوعب ||
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 | ةنرصتالو اسسها مولع هز دعرابخلا هملع طاسو ايهم لق ن 1 هلع لو اس اسد يعيننا

 ١ تاءادعا هن ءتاماش هيلع هتابح قيأف ادهش لتقف مح اعدل ةناعرغا يطور حارتماب

 5 رعشنال نكلوءامحا لب تاومأ هللا لس ىف لقت نما ولوةناالو نيتايلس نيب مهأ عمق هللا لدسوف

 امومي سانا عم مسهفماوعلا قرخج نوزيه,الرباك ا لافنوّسم مسمناو تمكنا فارمشالا فد ظ هناف فرشأ توملا ناكناو نوقزرب مسير دنع احا لب اناوما هقنا لبسدف اولق نيذلانيسحتالو ||
 هربكىف قب ناف سفن ىلا لكوربك !ذاف هن عر ريغصلاب ءانمعالا لافو مهرخ اول مهلارستا ساو ٍْ

 | هللا هعاضأ هفعطدعب هبفةلوعجلا ةوقلا ى داو هلصأ نعربككن او ةحر ا هتسعص فعضلا نم هلضأ ىلع ا

 غرو هنانح ىهتشي تاكمرستص فعض فو هتقرافم ةودملو هرذقتساف ملا فعّضا درب هريكف

 الار لاك هو بالا ضروثدلا ل هاد تعروج الا عمشتال كِل 3 نمو هرذقتسالول_تتف ]|

 لعفباهف لاملابحاص لم هب ىلا غل عاش د لاقو هل ةيوةعهلامرطشو دجام هنسدخ اق ددملا هيلع

 نم هلع ديزيام عم اولا ىلعرحالا ىف مهو تاسحالو لاؤسالو تدنالو ةكريغن مريذتا ن ندم همف

 زانمك الا لاما دارباملاقو هلع نم هيمو اللع نسا نهرخا عضال هللآّناو رس اورّمفلارحا

 هنيسح هب وكف مهجر ىف هيلع ىجسمل هتسع ىذلا هئمهتنا طعي لو هرتتكا نق قافنالا هللا هقا امئاو

 هنعاضارعا هاج هبطعي ٌثمم-ميودحو هنلا اليقم هاراذا هتمري_ةننق لئاسلا هس لباب ام لوتا هنا ||]

 هيف هنزتشا ىذلا ناكملانمع ىلابراصف لاؤسلاب هللاقيال تح هياون مث مهروهظو هآرام هنأ كسصح
 لاق ؛ © ه بابلا نماهريمأو هقاهريدي ىسرلا بطق كلذ نمو هانركذالل عبارمئامو هتئازخ وهف

 روذلا لاح لاق الاو هكر !ل.ةبال ىذلا تباثلا اهتءعوهذ اههفاهيطقو امطق ىلعالا ىسرلارو دئام أ
 ب ا اموريمالا وهف تر ادام بطل االولو رو دنت رعمالاب لاقو أ[

 دكه ةدوهشملا هل ىف هذهشيونا دلع عمهدهشي نم دنعزمتر الودهشودهش الو ةوقلان لعن بطقلا

 وب معيو هفدوجولا جررودت 0 ْ

 نمنوكي نا ىنانم كلذ نمو هءيعلا ف دحا هدهشالو هدوهش ىف د_حا هقرعاشك هفرعاش ةقرعملا

 ١ | لجوزعهلوق عمسامل هسقن نم هلئاب ةفرعم اك حرختسأن مبيشالالاق 557 بالا نمءابقثلا
 ا هنلع هللا ىلصهلئا لوسر لوقو نورص الفا مكسفن فو هلوقو مه غنا قبو قاف“ الا ىفانتنانآ ماوس

 ا
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 لاو ءابتنلا نمن كيل ةفرعملا هذه لثم ها نوكين ا ىبا نم لاوتو هير فرع هسغن فرع نم ملكثو
 هسقن ىوسيسناو لملدلا ى 01 ا يم را تالا

 كل ذىفانل نكلو دماسىبا لمرظنلا باص نم ةعاج كل ذ ىلا ب هددقو هلئان هس فرع نم ناكو

 معلا ذأ: ناوهو مدي هملا بهذ ىذلاو مصئال كلذ ىفهبلااو هذ د ىدلان اف موّتَهب رطريغ ةقد رط

 || ءذجو كب انلع دعب باسو فن كل ذ دنع لعتف دب هللءنهاناوق عج قالا نوكيىتج هيلع لمعن مانام اهقاب

 || لاو 4 ©1/ بايلاع نم لاسملا "رعي نأ لاسم أ نم كلذ نمو هللانلعلا مدد: ىف هللا لهاةقيرط

 ا أ لاو الاندرتتا در اولاو تا دراوالهلباقث ىف سوفنلاو حازملل ةعبات سوفنلاو ةقلتخم ةج نمالا

 امءامورخاآلا ىعص»دحاولار كس امنيعاذهلو هصاع لاسدر او لكل لب 59000 مب نا لاخلا نذ
ٍ 

 ردت سوفنل!ىفاهران بزيت لاوس |ىهو مب مسالا عوص تم> نم لال |لاقووعصالوركس |

 ا لابحلاب مالا لاوحالانم ىشرلاو ىهلالا بضغلا لاقو انو

 ا

 0 ا ديال مال فاناام و اولا لدم امل رتالابن
 زر | دتف ملكتي كاوا ءرعا شوفو لد همامز قلن هنا ”ىئخالو كمال لاق 68 تاناانم

 ت2 يري 255 لل لل لذ ل79 دو

 كطاَح



 ا تقوىفو لاح لك ىلع هلل دهلا تقوفو ل_خذفملا منملاهقادجلا تقوففل وة.فىلاعت هللا ىلا _عءانثلا

 انتقد ىذلاهتدملا,تقوفو نزلا نع بهدأ ىذلاهنتتدملا تقوفو اذهلان ادهئذإاهتمدجلا

 ا تقرىفو لذا |نم<ىلو نكي لو كال ىف كيرش هل نكي لو اداو ذختن ل ىذلاا هلت دل تقو فود دعو

 ه1 توو قوضرالاو تاوعسلاَى اش ىذا ١هتديلاتقوفو باكا هدسع ىلع لن ىذل اهتلدجلا |

 ىنطص !نيذلا هدابع ىل#عمال_.و هتندجحلا لاتف قلطا تةو فو ضرالاو تاوعتلا رطاف هند هلا
 لءاهتا الهال ليوأتلا كلذ ن مو نيملاعلا بردت دجملا لاقف مح تقو ىفو هنانا مكي ريس هلل دخخاتقو فو

 | ناساو لاح لع مم لكلف ليوأتلا مكحرهظل_لهتلان طاومتعوتنامل لاف 154 تاناانمأ

 اف تيفتامتققحتو ترا نا لاقو تن "اوت فتق هللا الاهلاال كلَوق ل .اهتلال اهو ماعمو لاجرو

 ا هلوق هنلاات هدام لنا د لاهو ليلهتلا ءادر مظعامدصقلاب ىزاسجي هللا ناالولو تن ام نيعالاوه ا

 اودع .هولالا هيلا اوم. نادعبالا اشاو دنع لهرظناف هاناالا اودعتال ناكر ىذقو

 امها لاكول هنا مهوءسنأ لد و لعلاوهو مهو لق هاوقإ ةحلا ناعالا كلتال هللاالا

 1 هللاكل 3 نمو ام-س'هلل نااعربش تدنا دقو بسنل !نو دمعد م هو كشالب هم هيل !مهوبسنل مهوبسنأ

 | [نيريك اهلل لافام هتروص ىلع قا نمقلخ امالول لاق 5 ؛ ٠ .باساا نمنعوأ ند ريكا

 أ لاهو لماكلا ناسنالا ىذح هيلعف لصالا هنوكنمالاربك !ءاجاغءلضاقملا نمةماكلا هذه

 سلو هلضافملا تدتفناودحل ا مهذممروصاوفن اا سانلاقلخ ا !ضرالاوتاومسلا قايلن |
 | ثاووس أاذ ةَدطانل ا هسفنو لدالىناسنالا لكسه ااد وو قل صالا امد ضرالاو تاوملا نانالا

 / هلوقل مر اداراامو لءذنملا نمربكسصأ لعاقل اوامهتع ل-_ءفنمووهف لفسأم ضرالا والعاب

 تةالخ مدآ نم ءاّو- ناف لاعذنالا ةحرد ٌن-ملع لاخرللو لاهو نواعبالسانلارثك ١نكلو

 | ضرالل نءاوهواو+ل ٌمالاو هذ ةجرد هيلع ضرالا ءاو> ىلعة-ردهلن كف ضرالا نمقلخ مدآو

 اهيف نفديام دنع هطغضت كلذإ اهتمعّرَشت كمم ا ىلا هانددرف كدمعن اههفو مانةلخ اهنم اهل ضرالاو ْ
 ىرخاةراتمكح راف اهنمو ةبحم مضوهفر_ةس نما هيلع مدقا ذا اهدلو اهعضو مالا قاسشع لثم ا
 بعالفكيلطب ودكلوءاملاه غ41 بابلانمكل-ت.امكلوهام كلذ نمو ثعبلاوهوا

 | هتاوكلهتلالاقو هدسنع نمءاح ناوهامناو كل رجام كللزوهان لاعو كيل 7 هتملط نا |

 ا لوأتورظنف هسفن ىف قهيلعوهاع هّلبا هريخ ام هللاب لعل ىف عنق! ام ناسنالا هس دشااملاقو كامال ْ

 1 كا كناملاودنوكحول ه راني هدخبو ايم هدانقتعا ىفدكلع ام ىل كاما نع حرك ىسعأ ا

 ْ نارظنلا يدحاص كل نَرقا كلذلف كلام بويحم او هبحأف «تلشو هعنص هلال هسفنال انكل ماه دكا 1
 ٍ تا 2 ا و اع 0 زاخو نلولملا كلاما وهف دقتعا |

 ١ همكللاهذهالولل اكو هس ارمس داولا نادرو دقو هنر وص ىلع مدآ قا>ا ممواشار :ضرالام عت ا

 ا كلذ ناف ىدسرك ذلانا هدمع نيس .طافلاالا هللا قلخ ام لاهو شار فلارك ذيولو داهلاب ىتكال ةيولطملا |

 كلذاو نيمو اهدإو 8 عج جدذلك نءاهفانشب ًاواهنف لاق ورمصتقي الو انلئاموهو ىندتءاج فرح
 لاف ضرال ا ىلاوهملا تابنالا بسنف ءاملات ثيغلاو لهم اوهو تبر نوح جيبي جوز لكنم تن اوع أ

 هعضوب ةدالو هملعهل ناذ هدلاولداولا تبانلب هانا :الؤاف تب ”ردصم اناس نإ الا نم كتبنا | هلنا 0 ا

1 

 اخ
 | نوةنملان بن عفرأو مكيسن عضأ مو.لا دروةباقولان نمىوةتلاىوسنكي لوا هقاخ نيبو همت || 1 ١

0 

 ا لامورخعار حاتجلل ا هيرو انش حلفل ا ني

 ١ هللا ل هو شار ةلاه اطعا ام لارا امني نم هسورذ ةدالو هنلع اهل نال مالا ىلاهبسسذو محرلا فا

0 
 لإ يعلان ام و قمعاز 00 مكاقتأ هللا كك 1



 فيي
 000 اا

 قرافل؛تاعدقف هيئالوت , الاودو؟يئالو هللا ناك لاح لك قرت ياذا بر دولا فول ءامسالا
 لاق 4 غ* بانلانمءانتءالا بح نع ءازللا ب حءالذ نمو .اعرمش من ناالاهلءو أ اطرمث لف

 طوف و هفمتمخ ءازحب بحو هرج نادل بو ىذلا هللا ب> زي نيب رود هقااخ قول_لا ند

 || ءارضلاوءارسلاو هر كملاو طشنملا ف ىبنو مام بولا عابن,ة بح ةمالع لاقو هدودو هملع

 ا ىلدهللا لوسر ناكل اح ىدكحح ىلع هتيد_+-!ءارمضا !ىفو لضفملا مالا سماع بحلا لملدلاقو

 اوهاذه لاح لك ىب_عهتدجلا»ا ارمضلا فو لضفملا عنملا هللدسجلا ارمسلا فل وشد ملسو هيلع هللا

 ]| بحوزا د_دهالو باس ريغي ءاطع فارخلا, انيتعالا بح لاهو مسصلا اف هرك ذهنع تبانلا

 || صوا_> بذا لاهو اهلثمهلذ ةئساا ءاج نمواسهل امم ًارمثعدلف ةنسةناءام ءاجنمنازيلاءاز لا

 بح ن اف هنعءازس للان تسؤةتمءانبتءالا م لاكو ضوصلللاو مومسعلان مءاسلواللوهف ءالولا

 ل ةمعنلا لّرح دق 3 نمو في رصتلاو دوجولابمانفرعع اندعالا بحو فب رعتلاهانقرع ءازملا

 [| ث>دوبإال م-مالاو كرمي لو للا باع 5 نكساسمنا لاق 5996© .ناملاع نيالا اف

 ٠ ظ | اغلا لعأ ل ّرعاذال اكو رارطضا م مموكسفاسف نوعه: ةاوهم ندهن وذاضف مسهمادقأن اوعضد

 مستاظ دوش نعمهتلفغأ ىتح همعن نم هيهلل | مهفدرأ ام مب اظعالا مهكر ام مسمناف ةمعتلا ميلف

 ةهنلاةاوهملاو رانا ليلقي سعلا ىف نوران لنا بامصأ مه نم فرت له لاق
 ْ اورصت ًافرهظملاعرمشا ا روني اوكصرهتق ددلقتا | ىلا اول اف نامعالا ةمعئالااذه عممهكرحاف

 الأ تاطنلباطلن!موعكلذ نمو -ىدخالواكر داهيف فاذتالو ام الواو ع اهنف ىرتالءاضس ةع
 | | ىاذلاره اكدح اووعدم ا ناف مار راجل ب ةيويوفام 0 انما لن

 لوةيدحاولانانالا نمءاضعالا ةرثكن وعدم ارثكف ةاعدلارث كح ءامءالاءاعد اذا لاقو دحا ١

 اذكو مو مقورطفاو مصفاقح كيلع كنبعلواقح كل عك سل نا أ_سو هيلع هنن  ىل.دهننأ لوسر
 الأ مهفاف هءامساو هاي عادلا كلذكودح اولا تناوريثكلا تنأف ةتطابا اوةرهانظلاا اوقع بج

 : مهول قت ملف لاق ىر هتان كحاو ترمرذا تممرامو لاكو هنع كك يو هنم ةذسن تنا لاو

 ظ قلخمال هلناّنا لوقي نم تلال ه> ام لاقو هلآنل ١ افيسلاو تن اوكالاثل 1فيدتلاف مهلتق هلأ ن نكلو

 هملع هللا ىل_صهنم عقو ىنرلاذ ىنر هللا نكلو تفرذا تضزامو هتف ل رب كاعتهقاف ةلال
 | بارتلإ نم مقوالاصاخالر دل ني عتبقب ام ىتحراف كحل نيعاىلا هاصيااو هلا لوقب سو

 أ |[ | مجدستلا ٌكِلَذ نمو نمّوم يوغا رفكي هنا سال ا ضءد نم بهتلاو قول دلل س دل ادهلف هانعف

 ظ
 | لاق

| 
| 
1 

 ا | وهوالا تعتدلام هاف ي زتستنا نعزندسةق هزننا هلاق هزل هزم لاق 1 ناملا: نم حير

 1 | كلذ داراام ىلعو هسفن حس هناذهراكتملا ىلع هعيسف هيد ةف هس نه حب روق عيسنلاف هبسشم

 ١ ْ 0 اراب وراس عطل مدع واو تانج اب تضراعلااءاينيإلا يزساوما

 د رهرَع زي هصيست لاح ىف هسفتالا مساق ىناصس لاق همنم لطيطبؤنللا هيت اذا مجبنلا وحال و

 1 وه نم هلع ركن أف ىف احس لاق رادلا ءذهىف ب رعتلاب لوعتساف د وهشلا هيفق

 تب ءاهذرامث مكلاهصحا مكلاع ا ىهاغا لقف لملدلانلنم بلط نا لااهتواهنعها فشك ىلا
 | تديقدقف تنثا اذاف كر طاح هناكر ودم كمالك لأق 4 "ري بايلا نمدثسش:ديمحل كلذ نمو
 بال هلع ءانثلاءاقب عم كئانثنمهقلط ًافقالطالاهلو هن هنرصحو هلع تشثأ نم كتاش

 | ىلعتبتا 1[: هناجوهحنا لذي دعب ك لع انثى صحأالإ و هيلع ىلصهقلا لور لافاكلةو كلذ

 الداعم دج أت ةعافلا ثيودج ىف ميصصل فراس و هلعهتنا ىلصهلقا ل وسر لوب كلسف“

 | لافوتيا عدن ف قيال نم هلع“ ءانئلإف دفنتاله قا تاكل اهو تمهفنا نط وللااهظعينالا

 ْ فلتخ افءارضلا لاحوهابءا 7/1 ادعم نع انايازرا حالا قاع ايلا ءانثلا فلي
 2ظ21آ011"1 يا 2 سم سس سس يس

- 

 ل م



 قطا هاندا داقللا نود قاخلا ىلعرومةم مسالا اذه ناالاء از ناكناوء ىسب اق أ نم“ ىدااد ||

 نح ًافاهد>وا هنالةبوةعلا قس ىف نسملاو «نبقاعزاوناسحلاو نغاووف هنا خالا لاهو لا

 لاهو ىلا نعمدوحو ناكن او كن ريظامف نسحلا تنأف ناس االاملاعلا فا اهدا قابلا

 ىلوأ تأأف هتك ثمو هتداربان صو هترد-ةب دجو الونق:اك كيد حو ادت كدي قالا تاكاذا]

 كلذ نمو ملافا!ىعااتمالا ةمهلالا لاعفالا دمثتامدوهثااوها ذهو عئاصلا هاف هتلا نوككا |

 ناكمدعلا ىءابااهلةهتنا دنع لكلا لاق غ2 يابلانم دقت, ال قانهتنادنعامو دقني مدتعامأأ ا
 ماخ ندندشاةنغشا ل كت ذخاالا كل دنع نمدغن اخ تاع : وه لافو دو>ؤلاوأ ||

 لاوو كدعدقياه انشد اك هدنع لدنءاقهدنعتناوهدنعاماوْ ل د:ءاماث وهو تناالا

 كلر غ كن جالو كلافشام لابمشااو نيمااوذ تن تنأ آو كلاعُمت نع دفنف كلام ىفوهام كل: عىام أ

 5 -رلا ريما فدرونيعلا هنودصتت مسالا ضعننهفرعتاملامثلاناذ دف - ْ
 تاذلاو لاعشإ او نيملا ني قرفه هلامثن ءابفذق نمي قدصتي ىذلا هنا عب رلا نم ىوقأو د ىذلا

 ةلوهحلا ةمولعملاوةدوَمدملا ةدوهْلا ىهفةداتعملا ثاناالا ةلالدلا ىفاهقداواهافشاو لئالدلا نع قو قدام رياعشلا لاه غ٠ بابلا نهرئاسعشلا ميلفعت رئاخدلا ىتسا نم كل نمو. داو
 هيد أم د: همظعنمال ةبعضأ ارارقساب همظعن مالا مظعلا قح موقنام لاو اذه س عا امزاقناف

 قلد! نياعنملاكو قارلا دنع ىءرملا ميسظعت نم طقسا باح ةيؤرلا لاعتو لعاشلا يداقعت كلذ ]
 لا قاتل لتلافي دفنا جوت نمو ةيهلالاريئاءثشال امطعم لزم مل دي دلع '

 امجافامظعم لري ملاهدهاش نم كلذا لاوحالل م كك |ناك ال لاق و دحاو نيع ىفرهاالا هيلع فلتخا 5
 نم نا حالا امم323منامعالاو مالسالا كال ذ نمو ادنأ ءادتبافوهذ ة ظل لكى هدنعب 3 |

 تافصلابديرأو لاعئالاو تافدلاوتاذلا درفلاةريضحلاقوءثالثلا دارخالا لوأو ناسحالا هرتوُأف | رتوللماتلناو رهظدق عفش اذهف لبق, ملالاو لاق مالالا ىلعمّدقتلا هلنامعالا لاك ع 1 بابلا
 ندب الفلس ذقلا ىفريلتاةدهاشم : نعال ان وكم الفذ قيد_صتنامعالا لاهو هنالثهذ هذ ءامسالاا]

 اعوطداةناةهتيصاشب قالا دينا سد ع ناالا نركج,ل دا.ةنالاوداسقنا مالسالاو ناسحالا ا

 - بسمو جب ديكو 2

 رعش هاوس مث نسا قااوهوءارتالنا

 0 رءاموودوهتاشأرنم « وهات راذاىأرلاوهت

 ماشى تاروصةءروج ني-فراعلا سوفن لاف . 25 ؟ بابلانم نتاوخئانضا!كلذ نمو

 ةرهلالا تالاعفنالا نوكت منع لاقو نوركتيو نوفرسعي دئاوعلا فنوناصمئانذهن:كحأ]

 نورطظع مهبورصنل او دوف نورمصنتمس ميريدا ىندرو لجرلا لضالةدالولكمهل ىوفناوك الاى "
 ١ دكحسصمو قازرلا دبعوثيغملا دبعوريصتلا دبع مسف قزرلا اوداوف نوقزرت مهبوثيغل اواو

 اره كمداخ مثلدلو كوز مث كلة هبجوأو لهالا ىلع ىعسااو :هلئاعلا ىلعدكلا لاقو قناه
 موتا ح سام هل ه1 ناش ىف وهنداسعل «ةلخو هدم مسام هسفنلف ناسف وذم وب لكدل ود نيع ؤ

 نمل "هللا تانثا كلذ نمو كنلع بل توزع هنا متنأام ربدتف هنمعب كاذإ م_معدا وانا رهنلا

 لواملااهقواسناو ةشرلانمدقنل ااهلفاجت اذن لواعملات ذتقاناو هللا لاق غ6 بالا 7
 تذدالا ل _عنعناالا لا الفاذ_»تاقءاذاف :ىسفنلا َىاذلا فو-ولا ىف اهقوابسا5 دوجولا ف 01

 يزيل لل ملت طويلا فراس وقار الا طرمتلانلوتتلا ىلا برهن برهاملاقو | 1
 ئشالو همفهللا ناكف كل سدلو 4 هئاف ”ىدقالا نو-ولا فال مدقتوأرخأتءاوسدؤحولام 6 ظ

 تح همس عا ميو

 ١ ١ ع 6 0

 الار نمءازحام لاهو كارب هنافد ارتنإ 5 ناقه ارتناناسحالاواهرك داق اعد قأ س< مناف

 دوحول ئثالون" الاودو لقتل هك تسمم دو-ولا فال نوكرالف هن هعر ْ ١



 0 0 1 0 نيالاو نرد دالازإ كبار رج مدلج ربودشلا الا ةاكرلاو ٍ

 ةفصلاندروام كإذإو ةفصااءال مسالا, فورعملا وهف تاقدلا هلام“ امو اهل لاهو مهقاق ةامحودوهام ا

 ٍإ عجرتال لانو هلكرحالا عجرب هسيلاو نوما هيأ عنج هللا ىلا اونوتو هللا ىلا ةمونل نال عوجرلا 5:

 لوالاوهفرخ" الإوهفانان' اعوحر كِ_لع عجروبلا تعء>راذاف لوالا هنالك بلا عج ربىحهنلا ا

 لاق ++ بابل انمريعشتلا فريصسلا كا ذن دو اويوسل م_ملع بات: مث نطورهظرخ الاو ١

 ا هنمصاخما تنأن يهذإا تا ٌندءملاودلاهو مانت ت انش تحال انو ثواذليا تاعم ْ

 11 اولا قالا كلا رص 0 ا

 كلذنمو كج ريغو كنج نمالوسرب لسروا ناك ثمح ىلمتل ا ةروصىف هيكملك مباح |

 دنع تاتواخمتا عونتل قوقملا عوننت لاق هك بابل/نم قولا ءادا نمقولخلا ىلع بحمام ]
 ماكحالا فلم لاو هللا دابع نم ةصاخخت دنع ةمهلالا» اه«الاعونتا قوقحلا ع ونت لاهو ةماعلا 1

 ده تمر رصلارزتخ هنتكمس تلقا لالسرصلا هس ركح فيلكا همالافالتحال 1

 ةَنملا لاهو انرزنخ هوقسمس مينا لاك كسعس هناف هلل بق مارج اسقف ريل اريزتخ نعشللام لكس مس الا

 ش كمال ف نا مككف كنعتج رخافرطشملا تن ودجاولا كنال كل تنأف مسالا كلذل تنأف قلا هيكلامس أ

 مفصو |ةعفدوولاب فصل اوزوفعلا ىلع مّركت ن ملاك غ 58 بلبلانمممولابامصال مركلا |إ]
 ا اهلثم ةئرشةنيس ءازجو «ىببملا ءىبم لاهو نك مك هنممفصلاو وفعلاف مركمتصلاو وفعلاو ْ

 |لكسم ” جالو تصوهام؛ئن هاثكسل نمكلذ نمو .ثاراشنلا ءذهءاروام ىلارظناو تاراشثالا
 < ل اوهفامدهالو نكد قفامس مي تعنسإل (.طاو توما قل> ند لاه + ؟5* بابل! نمىفهنم

 هزئف نوفداع وول و ةدرووةنسالو ناك

 1 هبلاو باوتلا هناف عوجزلا هللا لاهو اه« انيعستو ةهست هللنا ةئساا فدروو مسالا نعال ةذصا | نع

 | ميا [فاضا ليم الجبال يعول دمر صل ىف ن دعملا بارت نم هذاا فلم لد ني , ريصستل

 | تناولافوا ذكه عال لازيال كام لريغ دجوأ هنع كلاصفنا دعبول دع ىذا وهو تنوكك همقو |[
 ]| سفن ثيح نم ةعسطل اريصست لاهو لاشم 5 كل تن أو ئثدلئك سبل كنم صان ىذااوهو ندعملا

 لقةدهاج ابو ءدابقن لهسو هقالخا تبذهت ةضارر اف ءدهاسج هلكبف ثمح نمو ةضايرنانالا |[

 ١ نيذااو ليسا يههذهووه ناووه نم ةد_هاجملاب معن عورفلاو لوصالان ههمقامرهظف هلوذفألا

 نملاع 456ه بابلا نم برملا ىلا للا نمبرد نمكلد نمو انلمس مهني د هلام او دهاس |

 خيال لاهو وب بلطا ايم سحأ هلا تاق بردا ىلا للا نم بره داهنلا ىف هننا لمس ىلا ةبادهلانالعألا

 أ مكح مسا ىأت مكمل اهل اعسالا لاهو هدومشمنيعلا تناك نمو أ هفهذ هدو مشتاك نعالالدلاىلا 0

 هللا دبع لسمتفف تاخاضالا ترثك كلذاو كيروهفىلاعت هللا ءاس-أ نم معع اوهو هلت افك لعوأ كل ْ

 تاداكلا كلذكو تغلبام ءاممالاتغ تغلي ريبكلا دبع قابل دبع ىاكلا دبع نجلا دبع ميحرلا دبع ٍْ
 هذهفعايلاريعشوهو تب اهتولا نونو هذىتاولاوهو هللا انة اندابع نءادبعادحوفذىداعتا هلوك ٌ

 نعهبىربا هيا للملا هم لاق +1 نانلانمباح باخ اكاد نمو هسفنىلائثلاةفاضا ا

 | مهو ةمحلسر!لاقو هللا نمءالّتب احلا كاملا ةبور بلط»اهيدعتوأ هب اء له اءاعرلا راصن قلعت :

 ا سل ا ا دي انور قا نيج 00 1

 ما ىايرظناف كل تلح رطضماده لب قو لا زا ذاف كيل بص وبس او ههسالل مج امادامءارس

 مرك لذ نمو. .فرشلا كلن وكي ةهلالاءانعسالا مسلك ىف نكفءاسعنالا مكح ىفدبالو تنك ا ذاف

 ىسااو ٠



 1 لا
 غصبا ط١ ع سم

 الذل َن رطابلا لءاف نطاسلا * لك قعوهورهاطلا لوالاوهو رثب الاءىث الاء ثلكب ومو لو الا |
 لصوت الو ىرظأ ليل دب هلل لعل ا ىلا لسسال لاه عا م8 بايلا نمليادلابى ولا بلطف لس دلاءاوس

 هيلع لمعلا ناهرب نمد ةريلا ىف ملفعا ف دثكلا لافو ديلقتهَنايلعلاف هللا في رعسالا هقلاب لعل ا ىلا
 لزم بك فدكلا ل لزديال ىأ فدك, الفد اوتامقازج افرول اوه لاهو كا لع 21فالع

 ةروصكأ ىف دوو ألا ل_يالف ناهربلابوءارأ فارون لاف كرر تاأأرله سو هيلعدتنا ىلمههنلا

 عدمت تزعو» بوو هاخ نوبوعحت مما موقن ءركذو هي وربام وقدعو لاو ىر. ىتح ىلحتب
 رسارتبورلا نم عفت ماعز الا قلوب الو ىرب فكلابو ىريالو لعب لعلب لاقرفوط الالخلا

 وهو لاح ١ وة الوطلا لسريو أباح ارونموأامحوالاا رمش هلل | ى-اكد ال هم الكل مه هنن هتورلاقو

 نساحم باص لاق :؛ 11 بابلانملاو>الاىفلاوهالاةيور كلذ نمو ىولاوهولوسرلا

 دئاوعا اقر ىوستاماركلا سياولوصولل مههلاو تاماركلل لاوحالاو ءازعلا لااعالا سلاحا
 داتعملاريغو داتعملا هلوريلقاعلا لاهو ةماعلا د_:ءلوبت كلذلف دئاوعصوصخلا ىف ىشو موهعلا ىف

 ريفواهداتعماهاكزومالا فرن نملاقو نولي موماتان الل ذى ناداتعملاف لاه كلذاو
 هللارتاعش مظعب نمو هللارئ عش نم هناف هدنع همظعت عما ديامالو ىريامهلاهام ل |نيعباه داتع»

 كلذ نمو ءئثهنمدملا ف لصعالو لعين وكلا ىفام نكح لاهو بول_ةلا ىوة7نماجماذ
 دحاوهاهشاامنا* ا هنال يانا قالالاك 4؟٠ بائلانمىهلالا روثلا هاضنال

 ةاهاذملا قام ,لقعل ا لاقو تمدهاض تنأ 1اكةعورشم ةأه اضههسمتأ| تافص لاهو ىل هاضملا نب افا

 لاقو ةلهشث عر شام لقاعلا ىد- 03 : الفةداعلاوهعرشلا هيءاجامب ناممالاو ىئذبو تب ؛عرمشلاو

 وهو هناعاىواس لقع لوّدعلا زكا لاو انمؤم هنوكن مهلة هن هذ هع مش عت اوه ةعرسش نم لقاعلا

 رعش لاهو لمعللاللءال في رصتلافالّقعناك أم لمعلا ف رصتول لاق يزع

 مالح !بابلالاو با لعل
 هعىفس افنالا عم ىلابالا ضمت

 ةفرعمو مل-ع نم هنم انلامو

 هلع لسا قز هللا لعلا

 ماك>-١نوكاادوو ف ىمهنلو
 ماوعاو ماناو ه5 ض ودل

 ماهياو مادقاوروصقلا الا

 ماه وأوهف هسق نذ اماكف

 للا ا ا بباب اال ا # لل ا

 جب ؟روو د _ 1س ح نب
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 هه يسلا نمءايدالا لزانم كلذ نمو تلهب تاعام ىةلقعب الهنا لّقعا ه|ةعل لاق نم لقاعلا لاقو |]
 نككلو هلع زيبا هنن زنا ثدح قل الزب بيدالا ماعلا لاق عء؟١ بالا نمءامعلاونشرعلاو || |
 هتنونكن امزالوءاعل اىلا هلوزن نامز وهام شرعلا ىلع هئاوتسا نامز ناف نامزلا فرعب نأ دال[
 شرعلا رهف منك اغا مكعمودو صاخ نامز هلع مكحالو قا بععب ىذلا مكلسا لاق امعلا ىف |[
 ءامسل !ىفوهلاحلاا كل :ىفو لوزنلاو جورعلا حاورا عم لوزتلا ىف ودةلا!كإتىفو هننيفالإ عمل ||

 مكلذ تافصلا هذه فدو هللاريغدو+وم ىا صضرالا ىف وهلاسملا كات ىو للللا لهأبطاخع ا

 تااه لات ؛ ؟ ؟ باملا نم رباك الانرغاصالا ق املا كلذ نمو نوذرصت ىفأف وال اهلاال م يرهنلا |
 ناك ملكت فكن طاولا ماكحتأ نم مه دذعا-اولاةفريسللا ىلع هملان ننريوخلا داعاق هيلاتراثأف ْ

 هللا لص دمت عمملاو هلنأ مالك ع مسي ىت-هرجأتموءامسأ عرق دق ناك امواق-ناكتاو اء بد دوما فلا ْ

 ىلاا-تراشاةوق هدطعاام ىلارظناو دهملا هرصحا م هنن ادع ىبا لاف مدت ةر وص ىف ئح ملسو هيلعأ

 ةضاخنهلا ناو فو دخت ا سانلل تلق تنأأ هلوقنمءود ميم نبا عيسسملاوههلنانا مهلوقىف قمل

 ةروصدايزاكر ايم ىناعجو قااربغلا نافاننن ىنلعجو يعمل اب فرح قاس ىلا وم باكل اانا ٠

َّ 5 
 لع ىلصد ىذااود تءلصفةال_.هكان قىاصواق هريغو دسهملا ف ثاك اهنبأ قاف ديو دع

١ 

 ص سم يصمم هس خشم بسومشم يسشس احمل يمسك هك تس |



 أمهرمشيةيانعلا لأن امر لاب ىرششب هب تحمل اريغقحىفو لوبقلاب ىرعشب هيىنتعملا حف هو
 ا لاق هنرششنامةيرشب قرت ا داو لكن ال لاب اذعب مهرمدب نام:رذسا لهاو ناوضرو هنمةجرب مهب

 | باج ءازونمالا ماكي ام ةنافرمشلل ىرشنلا لاو اًدو سم ههو لط ىثال مه دح رمش اذاو ىلا عت

 | نمالا رشللارادقءفر.ءاملافو با. ءارو نموأامحوالا هللا هماكب نارمثل ن اكتحامو
 | كلذ نكي لف ةرشابملا طثاسولا عفرب قلش نء لافو ىد_ تقلخ ال دعست نا كعنمام ىنعم فرع
 |سحلا هدهشال ىلقعلا فرطااو لعل هل.< ى.11قرطلا نافالفنيفرطااىفاماو خزربلا ىفالا

 طن اسؤلا عفرب ةههلالا ىرمشبلا فدل طظحال رفاكلل اورفاكتل ارش وهو نمل ان ةصتخش ىرمشنلا لاقو
 | لمفامرحمامارح هلاهاعف ل س>اوفلا مرح هللا ةريغنملاه غ١  با.لا نمراغاراغنمكلذ نمو

 هللا تامرح مظعي نمو لوقت هللاو هنامرحو هللارت اعد نموهدا مظعتو هو هناها كل د نا هل رلعال نم

 ا ملسو هماع هللا ىل ص ”ىبنلا لوق لاهو بول لا ىوشت نم اهناف هلل اريئاعش مظعي نمو هىردنءهلربشوهف

 | اهارح شحاوغلا لء4 رح اوفل ا مترح هتريغنمو ىمريسغا هاو دعس نمرمغأ ان ورومغل ادعس نأ
 ىلاعت لاقو هللا تاذ قركمتلا لسو هيلع هللا ىله هنا لوسر م”رح لاقو اد ريغوةكم م”رساك ام رع
 هللادنعوهو كلر وهامالا هللاذل صأام لاهو يلظعتلا ىلع ادي ركل اف هسفن هللا كر ذو

 ريببكتلا عفر ىلا ةرخ الاف سانلا ل امهدنع هتمرح ميظعا كلريخ دكرتوهاعالا ل اهنامو ميظع
 ||| نم باقر لابرمض باس ةءل انوه ا كلذ نمو . ىضرتف كءر كك طعد فو.ساو ىلوالا نمكلرعختةرخ الو
 الة هني تلار وع ام اشنلا ةايطاتلاز ١ باهرا رض نع دوصقملا لاف 6-21, تاسلا
 كاذوهفلص- ؛ئث ”ىأبفاهنعانراصأب هتلاذْخأىل اا, اروهط باقرلا برين نمدوصقملا لاقو
 ًالاراوخهلتىلاناف دوجولاو فشكأا لهاالا كلذ فرعب ساو تيه ذاماسن دلا داما تناكناو

 ىلوا هكلمي هبف هتبقر تكلمو هنمدسقة#سا كلم ريغباهيرمض نع كلم ىتح باقرلا برم عصنال لاهو
 سفنلا قحو كلئملاكو لمت كلةندرتالف رح تنأ لاو ىرخالا ف قءقروهوات دا ا ىف قعد قف مدلا
 |هللاالا تاملاف ع ١1 بابلانممهئاف وهام مدعلا كلذ نمو .كلثم قدح نك بلع مانعأ

 | قعلاةدوجش«نامعالان االول لافو مدع مئاخةتبان'“تاكمملا نامعأو دووم هتناف تاكم او
 لخ د[ ئثسل لاقو موهامالا دبشامو هرب غدوجوو «ءدعنم ىلوأب !ممدجوام دوح و ناكام
 ليكتتلاوريودتلا لبةبامو هلكشتو هرّوصتو هرّرقت ةرضح مفاده عمو لاسم ند ىننلا مكس ف
 ا بحاوتةهئالثالا ام هناف مودامو ةرود همف لق_عءتالامقلطملا مدعلا لاهو مثلا اف موهامالا

 | لكوزتمن داقم لكو ددقم لوم عم لكو ل اومعم كإذلكو ناكماوةلاحاو بوحوو نكميو لاحمو
 |ةدوحومالنيملكتلا د :ءلاوخالا لاهو مدع ماهر عل عودعم ماه زعم هنع نع لوصف مزمع

 | غاموتولتكاو هام توللاو الثمن وللا لقي نمالا ام ىأ لاحو لحمالا ئام هنا مولعمو ةمودعمالو |
 |كلذنمو كرك اوغاق ةكرط او دكرملا لقب نمالا امو ىح اوهام ةامخاو ةاملسا لمقي نمال+ |
 دحو نطابورهاظ هلوالائث نمام لاق ءاال تانلا نع ول ادا نل ياو نافنلاو رهطلا عمج ام ١

 | هريغنعءزيمام داو ةروصلا هلع كام كتطعاام نطابلاوهتروص لاط أ ام رداظا اف غلطمو أ
 || لاو هعلطم ىلا تاصواسغ هيف شكتالام لكو هب تفشكتت نك ذا هملا لوصول كل طعب ام هنم علطملاو 0
 ا رهورغاظلا مثالا ةعماسلا ةمهلالا ءاعسالا ةعبرالا نيبو لكل ةعب رالا رومالا هده نمب قرفال ا

 لكب وهو ملعلانرخالاو دو ولان لوتالاو هتنان لعلا نم ع رمشلا هاطع امودو نطابل او لل دل ءآطعا ام ا
 | دوعب لوألا وشريعتو بع ىلا ب.عءنم الاف لوالاو»ىف لوالاريمشلا ىلع دوعب رعضلاف ملعْئن |[

 0 هتاف ىعسملا لطي مسالاو ميسالاوهو هللا لءدوعب ريصخلا كل ذو ةروسلا لوأ قو لكى لءوه ىلع
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 | هروهظالاءانفخا|فرك_سالو باج ام لاقو هتافسص نم ةلوسر ناسل ىلعو رايحكك ىف هركذ ا :

| 
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 ناكفامع باغا أ تيلط نكل هياعوهام ىل_عرمالا تةرعلروظام ىلعسوفناأ تةقوول ل امو |

 امناوئثنطناملاكو اهعنط هناتايضتاسعاهلغئاهردق قدر هظام تردقاغ اما نيعءاهلط |

 الا رخ“ الاو لوالاو نطايلإو رهاظلا هنأي ىلا عتانبطافن هنعنط:ىث قا قس فاق منطالعا مدع |
 مفاسنملا نم عماوللا تا«_.قوتلا ىفام. كلذ نمو) بعتت الؤرهاظاا ودنطاملا ىفهيلطت ىذلاىأ

 انم هوقاااميسح الا لاسعلا ىلا ةسهلالا تاغسةودلاح رخام لاق 518 بابلا ند |

 ةلالدبوا رب وا مكعوأ هللا ل_ناما ىههلا عسقول ىهف هللا دع نمتازتةناوأ ةروس لكل او

 نعع_قو حرخأملافو ءالمم اوءانتءاف لاوس نعل زن اموء ال افءا دا كل ذ نم لزئاست هللا ىلع

 ا ءادّناقلا هعقوام هنعةحودنمالىذلاب>اولا عرشلالاقو لئاسلا بعد ةمادالالا لاوس

 آلا ري خ لكف ةعقوملا ةنكلا قل انيعوناوداادوجولا لاهو لاءوا لوب لاؤس نءهعقوام هنودو

 لا خوامو حسان سهالا ناق هبق تقولا بسحب ل_عاف عسق ولو هف هللا دنع نم لور هيءاج ىسهلا

 تاذلاموقلا فرعف ةرسضللالاق 4 بايلا نم ةرظنلا ىف ةريضحلا هسطعتام كلذ نمف)

 رسم ملاعلاناف فن رمصتلا نمقلذتا هماعوهام قادلا ىف ةمهلالاةرظنلالاكو لاعفالاو تافصااو
 لاو>الا ىلع عفا لا تازئاذهل مهامعا ىلا ال مهمترىلا هدابعىف قالارظنلافو ريالا

 هلوقوهو هيا اهرطأ ىف هنم قا بطاخام فرعي عتارمشلا لازن انملاعلا لاو امانا نويطانخلاو |

 نوذقتدا ادوه* مكللعازكحالا لعن ءنولمعتالو نآرق نه هنماولتتامو ناش قنوكتامو

 لاف 4 ٠٠ .باباا نم ريح لربح نمكلذ نمو ) .1.:دلا ىفةةلزنملا ماكح الا بلطت لا و> الاق هبق

 رسسدالاوا حرالا بلطي هناف ةريسريخااوتار افكلا ىفريستعلا الا ماصختا ىلا ىلعالا الإ ااعدام

 ١ نم نيك ام ةريشع ماعطا هبرافكفْك_ينوا ةقدصو | ماام_ص نمي دفق لملدلانالا كل :فرعنالو

 || مدام ىلارطناف روماىف قملا كيا ذالاقو ةبقررير وا موسكو! مكشلها نومعظتام طسوا
 ةزمل !لوذئام هيدخال !ىلع .كهبن هناك كرو هب مسه“ وح هم دقام هناق هبلعاف كح ا اناهتم

 ادولاةخخح ىف مادا ١ ند لسوه_ءاعهلنا لصدتنال وءرالت دما د جالاءال اريتلا ٠ع
 ع . 3 رر , هخ 2 6 3 2 1

 ةلازال هيكتمأامنيعاذعو افصلانأ دق هنهتا داعأدنالاف م هتنارتاعنم نمةورملاو انصلانا

 ايلا عرم فراوعلا ف فرامل كلذ نمو) 2 تا 3: ةوساذهتن الو سر ىف مكل ناك د قاريمختلا ةريح

 فراعل ااهذّرعو فراعل اريغاهاهج هللا فراعم ىهابن!فراعلا دنءاهكل!اءاظع لاك 40 ١

 مهدباقوذهننادب لوقي هللا ععماملهلل ادب ماهذخ أ هنوكلاال اهريغ نود فراغا هةرعام لاو

 اهنمكءاطااخم داسع ىلءهمعنوهئم ىلا فراوعلاقو هللانوعيادامتا كنوعياينيدلاثاو

 بترو هنع هل ذعأ انس دنع ىاراملهفورعمىف قملاءاع دوهذ هلاك مءئشاا كلذ درباال ائش عع

 هللا نال لع باص و وذ يكمل يصد الا لاعو مكن اتوش عمملعالفاروزةداهشا اود رحامنيلا

 || لاقو ملعهتتادنعو ّنظ ةبلغمدنءووهف ٌةنظ ىلع بلغام مك نأ هل عرش ىذل اوهو لءامبالا مكحام
 : كاف لافو لٌوهوهو هلاك احوهاخ بلاط نع هذخ أ نمو باطريع نم مكملا هنن هالو نمد كاملا

 ىلع دئاز ممأ ةفالذناو هتفالخ تتثا ذه لثمب هبلط نما ذهان سها ىلوفالاناا لسو هيلع هنا لص ”ى بلا

 ةبالو ىهامةياتهنوم دعب ىلاول ايلول لاكو رهقي مكسصح ةفال_كناو غ_لمتةلاشرلا ناف ةلانسرلا

 ا.هثالاابرعنكنالو اينامعوا ايقيدص ن كف ىمهلالا ةغللن اهو قالا ةيالو ىفف سانا !هالؤ ندو

 ٠ 0

 : بهسدسو لاؤ_سنع تازرنذنا لكى هو لاوس نءتاعسقوتلا تناكحماذا اذه ةفاة © دصاقملاو

 لأ تانثا كلذ نمو) ضرغلا ةقةفاوم موم_علا ىف منلا نأ الا مناسهلك قلااءاطع لاهو مالانك يلا 1

 | نوكتدقونيملاو دهاشا انك اذا مكر هطملا عرمشلاتدن' لاق غ٠ ك بابلا نم لعريغ نم مكسحلا
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 ْ 5 سانتا دارا ديرباللاعق تلفنافهبالاكنلا :لزنب ام هناف بساس م لاهل ماع ن ..كلو ناكمالا أ

 طلاع ل بالا نه رودتسلا فلاخ نم دوتماولؤللا كلذنمو) 3 , الايس اضتت أن
 / تناايفالراشتالتادتا عمبدالا لاقو فلالابه يتكلف هيتكناوهللا مس لةيلف نيوكتااذارا |
 | دع كناف لياقمهلتن لاقو ةكرافقع غانخوهو تنأامودو أ تاأالاو هام لاقو كراشم هيف |

 ١ شيال كاذاو نعلوقأ امو كاَنْغاق ه. كلم اعذب هتلماعا ذاف هيدا ماسعت ال كيدز ماع لاو دءسوهو

 .ّ ١ متامو ءاترضل و »ا سلا لاح لد ىف ل دي لاح ل كسص ىلع هقئا دج لاقو ةداعسلا دعدحأ ||

 ” اا تماخ م-رلا نجرلا كاوقوهوا_ىظءاماق هلناف نيمسان :رمتكرملا مسالا مْزلالافو ناناضالا |
 1 ٍْ ندو) ادبأ قشال م دالاءادج ءؤكذ نم زمزخ زو كيلو ب حلاق و بك ءاةلامأ

 ' راق انهقاش نيد هقلخ ن أش هلئا ارةم>اام لاق 54 4 بالا نم سانلا ن نم سأرهب عقرب ل نهكلذ |

 ا | هسقت ققلخع ديعا!لاكو هد هصسلالاود_بواام هلاقهدجو نيد قحلا هنلار طن ىلا نيعلاب

 | لعلابمالعايتحت اعرب دتن را ةسع هتككمذهو مظعتلابىلواهللا قاذعا هرقتحالو هماظعف هدقتعيام

 ْ 2 قل اماتناممهضروقت لءح نأ الا قا هان ؟ام ضو غم معهن ىلا ضرما لاتو تاعنامهتنان

 ١ امهنمدي الو ديد بئاغل اريمضدو دي دق ةهج اوملاروذبهتتاباطخ لاكواضَوَةمكل ذدنعنوك الف

 هملاققرطا كل نيس نأ لأساف تاآسادا نات بالا ع نم طّرقملان »طر غلا تر ّدلا كلذ. ن*3)

 .نأقحلا هزتنملهجااملاقو دعسواكلاسلا قثاوس هملاالا قد رط ام هنا كنداع سلا لال

 .هءدبو هّياعو هتعوه نوكمال قي رط لهو ىركفلار ظذلا موُسشاَد- مدراو لكا دعب رتؤوك |

 ءاهتالاوه ةربخلا ىلا لاعو اشاح نموا نمىوقا الفن امعلا هدطميام تاعام ناميال ارونالول لاكو
 ' بكذلا ملا كاز ا وقالو اماه اوس ةللان علا ن نمهلالاعلاد_-اموأ

 اننماركأ ندآاهسقء عرش من ةريخلاةلالضلاو نالاضلاالو :هلوةوهوةربالهادالا ة-كتافااوه
 : مدع نمو هيزنت تعنودو مولع ت معنا نيذلل تن ئيلاشل الو م,ءلع بوضةلاريغتاق هيخالا نسا

 ! رع كلذ ىف هير نمرون ىلءعروووه لدزاجاك ةريالا ى مةراغلانا

 همسس> ىلع ناهرب ىه هدم ىف غناملا هجر[ !

 الا و هيل تاجات | هاك وو

 ظ هنسجر نو مهللا ةأسح نم ظ همشادل 3 تاكلاكو ه

 1 1 هتفأر نمو هللا مركص 0 نمونيللا نم اهيفىذلاب

 هتمعت نمفورءملاهفك ||| .تحم دسع ريا ذاف ُ

 نيس ومو هلوسرلو هللة ”زعلا لاق 7 بابلأ نم ةعمم بح ايل فلس عشا كلدنمو)

 انتدلاءاعسلا ىلا و ولا لور نم منمْؤملاعضاونناالايةيهلالا ةعفرلا هن اف ندومالا عضاو الذ

 ,تفرصا.5 مد الدكئالمللادوع-ىف كلةعب رظنالاقو دبع هنالع- ذاوتلا فرهدالفراعلالاقو

 قالا نانالا ةفالخ تناك ام لاهو نبع ةده اشم هن يرى هدغاش هل هفوهوالات ماا ىلا اهدوحو

 نان مامق مهو هتفرعم ىلا هكر اعلا هتنااعد لاهو لولذلا ا ا اا ا طرالا

 امو ادبااهنوعذربالو مهسؤرا وعثر لف :مهدو »ىف هوفر عف مد دأف موةلخ ني هب دي نين مهمأق اهلنا

 عضاوتلا مط لو هياعهتلا للص لوسرلا فرعاملاقو باتلادود«الا لهم دولا ادهن منياع

 كلذ نمو) منع ْئوعو هلةحا هيك |نمىلانيسوق باق نم ىندا نم لزن هنال هئارسا هلل ةحدصالا
 انه سفن بفك ايف هردق قح هل اثردةامولاك "17 باع 6 نءهدهر دق 11 ا و

 رجح د
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 8 ار ,دئاز زم انو هادو نتلاولا ىلا نلكتمااذان سال ذنمو) نآرقلا فةدوكذملاةدابزلا ىهدةدايزلال أ 1
 ' أ نيرو جدنا ناتو قشلاو دمعسلا نو هنمعالا مئاف هلكسهالا عجربهملاو لاق 0000 باللا |

 ىشرلاو ىذرلاب دعسو لئاز بضغلاو بضغلاب قش مهنمو بعتو ةحارالا ئافب بضغلاو ىذرلاب سفن
 ىلا ىرتالا لافو هب وري نم سف مدحر اًىثلاناف دنا دشلا هملع تناهرومالا مذ ن نم لاو اذ

 ىوكي زعلا ىذك هسفن بريا هلوعنسي هسفنل“ اوددتم مقطر امن اهو دع ملؤدل هركدع نمد ةتنال ءةنسملا ]
 طّرفناو افع ماسةنالاب همضغ نكساذا معن اىرتالا لقعاو مهفاف مالا اوداذك عتاروهوهريغ :

 ماربالا كلذ نمو) ريهطأ هناك هنا دو دادس ن نمدخح ف نوكج, ؛نآالام دن لتقلاب سهالا هنم مت ةنااىؤ

 ىلاعت لاق هنعكي ىك م هدم تن امالول ؟8و بابلانم ضعبلانمضميلاف 6
 ضرالاىامو تاوعسلا ىفام مك-ار سو ىلاعت لاق ةئمالا* ئءدو-ولا ىف امو هنمح ورو ىسغفىف

 تناف ىقعلا ىلا تلق :١اذاك امندلاىف تمدام الأ ةدالخلا ٠ نكن الن نك مدق لت ىف كلع ىنذعي 1 ديزي اكن كمالو هتفصب رهظاف هتبحر فف ”رصتلا كل حادا دقف هتلزتم كلَرْنَأ نم لاعتو هتضاعمج |

 تااواهلثاوأ اههاا عج رت له ىردتاماّمق راف نا كنان كنا قراسغتال أد هجا لاق و داش
 يدا رض ماصتعالاو ةمدعلا لاهو بي رغاا نم ىلوا لعت نم ةيدكو ايفل
 هللا لهأ ند تاك هللا, تعدت ءاناو نيسلا رمجلا نانا لانا اقل ءتنك ناف هللا ل.<
 قالا ةروصب هللا قات مماكك نم هياوزم تام هبا له مكس لاكو ةصاخو العأ هدابع نم هتئناف
 اذهمهل نكي ناو نوبّردملا مهو هللا ةصاخو شرعلا باصحا مهو لهال | نم سلفا ذه هل نكي ل نمو
 لاق 4٠ بابلانمهتابنلا,تاوملاءامح!كلذنمو) ةصاخلا نمبرقأ ل هالاف ىنوتلا
 نم ممكنا هللاو لاقو برططاع ءاذغلا دقفاذاكلذاو هتاسح هتامفتانناادالا ىدعتيالناو.للا

 ىل-صالات وما لاقو ركاس لدم تدإتدن نم للاقو غالملاو لكاست تالابالا ىذغتاخ ابن ضرالا

 | منعءاتق لاف هللا عم ءاقءلا ىف م-هفاكو ذهوفرع.ل هللا قب رطل أ لاول مدننا نك ذبل
 ىحدعلاب برضلا دعنالارق عا هيداجامو رخا ندالا حرخامو ىج'ئئن لكحالاان هانلعسو لاكو
 رععش تالا ةدردنهناو.لاةحردنيافتاومالا ى<ءاماابو تان ىدعلاو

 راع | سفن نم ع ام ىلار ظناو 35 رج ىلع ض اقر 2ث ىلار ظناق

 زاكسا تلح : نمدراذىلارظناو #« هتلازا ىدح امو ةاسخلاهي

 هللاهو لاو ةرزدحم سافن الاوةروهدم س وهذلا لاوو ةدودعممايالاوّةدو د<# لاح الا لاقو
 تنأو هفلختسا نمةرودالا ةقلطارهظرامكءااالا هج وال تنك ثمح تهل نقلا تاتا
 بابلان نم ةعفاشل ارومالل ةعماسملا ةرمضلسا كلذ نمو) لهالا ىفةمالناوهو ضرالاىف ةغرقلا

 نمو هدجم هيأ هيلا لسنمو هجر هيلع ثان و كا

 تنأكلذاهلامتنأةنمؤاتنأ لاو كءموهاكهلا عمنكف هناي! ءاعد نعول هيل 31
 نمامالك عرت«نأرذحاو همالكبالا هدانت الفكي تحاناذالاقو هلذي هترودروهظا ماسلا ظ
 نكمالاسلا نك لاهو مدق ةلز كلذ اذ اضفت يااهل عمستالو كن هعمسلال هناق هب هيجان دنع
 اهباعتنعاام.طعا نتا ةءامالا ىف ملمسو هيلع هّلبأ ىلع” ىب ىبناا لوةيمدق:قللا كلهدقنافامدةم

 لدانلإ عامج !كلذنمو) ةمادنو ةرمح ةمامقلا موناهماف ةدامالا لأ الذ انناع داهتلأسناو .
 هباادصةلارروم أم كناف تالزان ملا, كماعلاف 15 بابلا ند قالتلا دنع امن. اموقارلاو
 ىلعال اكماءلزنن ال لاو اهسع نكف ءاقثل ان وكب ةلزان وأ رمش ى أفران لوما نم دو
 ٍإ نع اهابعب اه دعت هلا ترعة فص ”ىأب رظنا لاكو قءلت ل كلذالولو هملاي رعت ىذلا 0 طلا
 || هنا لماعتال لافو ءاقل نا حام اذك_درمالا وهامالولو ةمسانملاالا ساو كلامي لزنام أَ

 ١  8ّح 9
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 كلذنمدإ) لس ةاودوك نأ دهان يكتمل اعلا فراعلا ىمسملاوه كل ذو فرع د- 3

 عمطتالو هيسقت ْن ماري نمت ا راذ ذالاك ا تالا نمءاسدحالا هذ نكع له ءاصتتسالا

 الا لاهو هاب تاق قا فاما . يل جان ”امنزاقو مهفافاثريت د 21 كي هنا 5

 إ فدك لام لئاطن همر ةظتامكناف ٠ نهود هب تن[ امف لد وأنا اوئلاباو هع دعت الذ نامعالاالا ام

 بدت لعام روءالا كان يدت ىتدىوتتلاو ناميالا ىلع هلك رهأ ساسالع-١لاقو انمعكل

 ٌكيلع طلسف اكاتتالو ىداوا اد كسامز لعج !لاقو هنا كوع ديام ىلا اهعمرم دو كل نانا :

 كلذ نمو) نع ايو هيلع فيخاس. دل فنانالا هرادتناكن هلاقو ديالاءامم ىشتقىداملا
 | ةرطقل |لعح هنوت شامت ملاعب بابلانه د.عوتااولا ”مشلا له نيب: ديدحتلا

 ا لع ةرئا دلارخا فاست اكرو د سال نال ةجنرلا ىلا ل“ اناا نك كلذلف دنحوتلا قالدوحولا

 ناكاسمهئاليضغااةدحرلا تقاس لاهو دوجولاالا ناك امو همكح هل ناكف هيقحكااو اسهاوا
 ديحوتلاف ةريمكحصةئرملاو ةثئلرملافديحوتلا لاو لأ از ضرعلاو ضرع ب ذغلاو ءادّشالا

 رافغلا [قولدَم نم راهتلا للعم نما ءامسالا ناعم تةاتشا اما ذك مالا وهامالول ةرثكلا ا دمح و :

 ١ فشكلاىفال العال ىعااستدلا هذ هى ناكن مرمسةوانزذ تاهبه لدملا ةلالد نم <,ءملالال دنيأو ؤ

 هّه رطنع هن ل د.عتالف سو. سوسحلالاكو نامعالا نم ”لقأ الف هلهأ نمدن حصن لناف |[
 كلذنمو) انسالالضلضدقفلوة_ءملاآسوسلا قالانخ لوقعمئالذك لوتعمللاو لوف

 ةجرلاه ف هئطاب رانل او ةدا نييروسهتت لاك م86 تالا نملطاعلاو ىلاكلا نب لسصاسفا

 | معامت وذرعبش فارعالاوهو مهاهسالكنوفرعي لاجر«-لعو باذعلاهلبق 1110
 ءاّضتقال ه را ءاا لو رولا كلذ نطانىف همر وح -!لاوو مقامو هسف :

 ناب هجررهظتف ف شكلا نددنالو ةجرلا ف نوسومغم ةنخعا لهأو لا. اون اآمزلاو نطوملا

 حازتما نيع هن | ن روك” نم سانا أن دو ذنلاالا مأتمالودعسالا قش قال كلاتوف صنف روكا

 2 هنا ىريزاكسم دقاكهنم منأ ا ا ا هو هملا

 قى هللا باركحص دبا جرالاكو هسفلب الكولا ناكر ذا لك لغش كل ذ بدسو هئمانادع

 طابقا مسمى لجأ لي ىت ةنملانولخ ديالو ةلوق جرا لوهثو مهلع ميعنلا لابس ىفءاقش *االهأ
 | بالام لماكل او صقانلةو لضافلاولخفالا كل 3نمو) نيسعتل ا ىلع نيمرلاء ازحادهو

 | هذه نعلن نمو لكالا لماكلاوهفامهلا انذب رعتو اذكى ئاقلسا لع فتو نم لاق 8

 | فدكف ل للا ف امهل لوخ دال ىلءرظت بح [دوأ نمؤءامأف نيذها دعامو لد اكلات ةزلا
 وهُكلذدو هسفئىلا كإدوننأ هي اهنهريغ ىلا كإدوب هنا ل. اد ىلع لكن ال لاهو ملعاف هاك هالاىف

 لاقو لاجرلادارفال اذ_فو هريغو هسةنكي رب هناف دكلا كلنا ثنو لا عمطتالفللدلا
 عاهل دعا كلذ دصقافالاو ناك ة منا“ !١ةلاللا ىلع هن عطقن اناف هللا هتالدرت ار او

 ٌدمعلا نمءاولا لاق 710 ناسلا نمدو ععاانافولا فدوجولا كل ذنمو) هن الاسر له < ثددسأ

 تاكا كيلا »قمل نت تارذح !لاقو ىوعدلا ةحن ار نم همفاملا دو# تاكناو ءافد دهعلابا :

 || هلوتودو أت هلازيم ىلع هدزي ل هدهعبق واهل ما هدهعفو نم لاقو دي ريام لشي دكرنأو كلدهعب |

 | اذهعمتتاد_:ءاناكردلا ف درو ةنلطال وخد ىوس شو مكس دؤعب فرأ ىدهعباوثوا

 || هلع قيمنا اتدرك ذالو ةنزاوملا باطو مو هنت هيلع دهاعاسع فون نمو كل ذريغ لقي ل ةئخلا هلخ دي نأ |

 سس دمع

 تاريخا لفاو سرعاا بتاج ن و وراتب قود اصةّةسا ن مذ ءاقولا لاكودي هرم 1

 ةدايزو ةذانزاةدابزو قاةكساو بوجومافو ةياملاهذ هبه درعا هللا ن.ءافولاف ضنارفاا يهؤوةااو

 ظ22“شلشل 522212222522221 222-2-252252 وروما
 ةدايزلال

 7 ما

 || نمل دهعب كئافو ىلع لعاق همم ف لتع أ هل. قالا ع4مظعامو انيظءارحاهتو:_تقلافاتاوهدهعت |
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 1 أ وهن لاكن لذا اهلزذش دقو هدمع ىه لد هلع الد ا سار ناسا املاختو |[
 ا ءاع دي ”ءل سولار هللا لسو هيلع هلا ىلص دمع لان لاق لدلللا تنأو بحاصلاهنت؟لاقو ليلبلا

 ءازيمللا لعجوهليبولا هلاول اسي تأ م ه ىأر مهارب , ىلع ىلص اي هلع 5 الصلاب مه سحأ كلذلو هنّما
 : رطةسلف هلل اخس نيد ىلإ - عع نا لافو 0 لح بس اسر وت: يعول لكلا امو ةعافشلا

 ٍ ولالا هلا لم ل كو هقلخو هن داع ىلعىأ لاا ند د

 ١ مالكلا كلذ نمو) كلوهام# هنعدروام عبجو كمضلاو بهلاو ششتلاو حرفلان م هيلع تنأ
 ةروصلا بسحب توملاد_ هد مالكا لاق مال بابلا نم توصو فرحجبوه لد توم اد

 ا توصلا َبْضدَقا ناو كلف مالكا ناكسص توملاو فرطلا تق ناف اهيف كة: ىوت ىلا

 لا نوك_:نأ تاذلاتضتقاناو كلذووهفناك اموأ ةرظنلاوأ ةرابشالا تضنقا ناو ناكف رحال
 ناسأاةروصىف كبسف:تيأيرناو 5 ةرمضإلا كلت همسضتت هلك لإ ذ عد ناف ناك الكا نيع
 ءدمم حبسلالا ئش نمناو لاكو وبلا ماكبحابعمابجلايلاعلا هناف ولكل وب اراا عسي تزرج

 نٍمؤم اف تماسصو قطان ىلع نيعلا عمتو قطان لكسلاف ىلقعلار طذلاب عي مهكدست نوهةفتال نكلو
 نمءاّش نماوحع هللا ن سوا هيكل الزم تكلا تحال اناعا كلذ لردب
 يم انبغ لسا سفاط وو ياا 1 ها ةاطناناو عيبست دوجولا ىف قطن لك لاقو هدابع
 هتلاىلص”ىبنلالاوامنا لاق 548٠ يبابلانم انؤرلا ماكح ا نم اندلاا صام كلذ نمو) هقلا
 ام رشف ف هلوةىلاىرتالا هللا ءاقل. نم توملا ابا اووشنا اواماذاف ماين سابا لو هيلع
 || اهريع ند او روهاما اسيدااىف هش تنأ املكف كل ةعلّد لو ديدح مورلا لرمصمفلَء اطغ كنع
 | نيعاضو نءلاقو اهريعفوه هموت لاح فوهو ظقرتسا هناايؤرلا ف ىأر نمةلزنجناك ايندلايف

 ان_.ةاخانال لاكش الاه اعف سهالا لاكو .ةمفرعل هنتي يف ان هنا لع هنطاب فرو مالا بلت ةمكح
 هبشو» ىذلا امو لاح فكل ذ جئاورنم ها لسيما امج ةليزملا كو ا امايتاسدلا هدهىف
 فا >نآذيالو هقالعال توملابو لكسهلا اذعربب دعب ةيقاب ةقالعل ا مونلا ىف نأ الا |بتوم لاح

 نم هللا طارصصو برلا طارم مى هاستنالا لع ؟لاحام كلذ نمو) رود ىف وأ امةروص ىف مكحإلا
 لافو اقدم لير طا اريصادهو ميةّمسسم طارصص ىلع ىر نا هللا طارصل او 8١" بالا
 هنا ظارمض لاكو ايقمسسم ىطارصاد- هناو لاوو كبر لمس ىلا عدا لافو انلبس مهني دهنل

 هلبا ىلإ او درا ا هّشاىلااوعدا ىلدبس هذ ٠ لق لاقو ضرالاىفاموت اوعسلا ىفامهلىذلا
 ىلا تسوفنلا ع ند كلذ ىلع هقفاوأم هنمهولي ىدلا دهاش لاو هير نم من ىلع ناكن مالا ةريصن ىلع

 عصب لهأ منا تععماذاو نك هالا ن وكي الو فال االا مام لاقو كلذ نع اهاهشلافثك

 ملاعلار يطامو ةفلم ةسولالا» ءام٠الا نال فالخلان هملاعلا ىفام ىلع قا عم عب ج-نمالا سدلف

 نممدق م دعلا ف له كاذنمو) دحاو مكمل اهةدساو نيعلا لاو جلا نيافابتبودالا
 لدشال هيلعوهأم ىلعة دست ءملاعلاتينهللاد- زعدر ا بعل هل تقم ءس نم لاف 8< بالا |

 ةرخ ”ًالاواندلا لاقو ليلق2 "12 لجعل او ةيع دلل يرد مو لاحىلالاحنمهلودنو هلَدِتي
 هيزاشع ىلاةرج الا صومخرهظال ل اكو هيفاعتجاامف يسم ل_بأ ىلا محصل !ىفءاوس
 ةمعنلا تامثو ةجرلا تعو ىمسملااهلجأ ىضقنا اذاالا امن دمكح اهيفام ةرخ !نوكسفاينأذلا نع
 ةظقيالىذل|موالاوذو ةيسارانسخولا الدو ماوه كل ذو اندلل ةةرافمنوكست كلذدنع

 اثروهف ةصلاخلاة رج الا نيبعىف هارثآم لكف ةجار يأ انتايسمونلا لعجوش انا هدعد

 اه ءاقيلا كلو موؤنلاتنا اناا تاق مو.قلا”ىب لا قلل فاصت فراعلاناسنالا لعب كلاندو

 ابنه نم هماكححاو هنا سسضتو هل اموملاجلا لاس فرع نم. لاو هبفوهايف "قبلا هلن أ كهف تأ
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 أ عا 1ع: مونلا هظتعو نم كلذ نمد) يأس ا ارب تلاغاسما
 الا ةضخلاغ مونلا دعبو مان اذا هلاح فرظنملف توملادعب هلاح فرعي نأ دارا نم لاق 78 بانل ن
 .توملا نم ثءعبلاك مونلا نس ةظقبلا برض نإ دكحو الثماذاسا هلا برضامغناوةدسحاو |

 [| ذو عبلاو نيتخالا نيب عملا نع هللا ىبن دقو نات>ءاةرخ ” الاوايثالا لاقو نولقعي موقل |

 أ رارمضا جاكنااب نيتخالإ ىدحاىلا ناسحالا فناكاملنكل نانّيضام_هاخ نينةرضلا ني
 ا كلأوه كسالغو ةدهاجا,هقرخاف كيك هك تن فس لاقو هينتف ناترسض امهيذ لق كل ذإ ىرخالاب (ُ

 م رتيدقاف مومعلا ىفداتعملا مالا لبال كلة ءالرادجو ةفلانخلا في هلقاف
 : ايخوو امه دهن كبف كع .رشإو كلقع غلب ا ذ :اق لجأ بادكحاا غالي .ى-اعرشو الع ةءواالا ٠

 : كلذ نمو 0 عر تاهل لمعلا ناف ناميالاال اع رمش ان ديرا امو امو ىف ةعفتملا ههنوكد ام

 | ىلاعت هللا ىلا ناوكالا نم ةهل-رلال اه 0/8 بايلانم هلدغ لكن ع ءتالل-رلا بحاصال لعام

 1 اولوامغ .انهلوقو اهلومود ةهحو لكلو ىلاءن هلوق فرع ئه 207 هن له

 | احاهتمهلوق ىفنيرابتعالا ىلع اجاهتمو ةعرش مكتمانلعج لكل هلوقو هللا هجو منذ
 وهفتكرعلاراهتناو لدللا تنأف سابا لدللاف ةداهشا ل-عىلعلمادروألاو بمغاا لع ىلع لءاد
 ]| نيهجولاب نكسام هلثاذ_هعمو قل>وهفتومتوكسلاو قح ىشهو ةامح دك دا نرش قبال

 مك ن نء امهفام هلةراهنلالو لللرامتعاالو ىلاو نمنيهجولاْدلَر -تامكلو تابذلو نوكساانم

 ا هفادرالافو هيشع ةيدنغتافشاكمو ة2ديةحارموئلاو عافّدالا نم امهفام كلو داحالا

 الا لاتو قشايف هللاؤّب نمو دعسان يق هللا تنك هدايسعل هحندو قالا دافراهلاونو ملا

 ليق فيلكا نمدزوام لمادا اخ أت لوي قا ناف طعبم لدتالف ايلءربستتال قا بهاوم

 || قوفاار تدل نيب ىلا فقرغلا كلذ نمو) سمالا اذكع لعفت ل لعفا كِل لق تلعفف لعفتالثل
 | ثيدح نمال هير نع هغاب ام مح نمهلوسر هب ه.طاجاعفاكملا عاف اذا لاف 00 تاسءلا نم

 حرخامو بدتكحلا لعلا كلْذف همانق نازيمىف هن ةفرعملا نهدي قا هفحتاامم هل لخ داخ هلّرسام

 | هذ ىبعولاو هارمصن ىبسكلا لعلاق ىمهلالا بهول ا م ءكلذذ ع نازيمهل.ةيالو هنازيمنع
 ةيلقعلاو ةمدسحلاو ءاوقهسبلاتداسقنا اذاو فاك ام قحي ماكدق ها لع متفلاو هتنارصنءاحاذاف
 ٍ اهو ا هنهلو> ام ىلء عدا رك ثداف بلا طارمصال هللا طا ارمدره ىدلا هّقب رط ىلع عم تدك

 : مهلعدش ادت : مدا ةفالخ ىف هير كاملا َةَدفاوم مهنع ىخاكمأ هأنا هللا هنعاب سلبا ةعاط ساسنلا نعىنخ

 نم ةظفالابو ركحم ذهلاظف» لاك "7 بايلا نم عدصلا ىف عنملا كلذ نمو) 1

 ةردكصرف 0000 هءلقىف قمحلاف ةرربلا ماركلا ةر ملا ىديان ىج حا هم كلا فجل انامو رشلا

 نا نيبعماسلا اوئغا اوةطناذاف مهتنسل!نئازلناكل:باواو نيبّرةلارو دصهشائازخ لاقو

 ه2 أ ناف,ةطان نةاهفورعم ىلا ةفاضالا,فراعلازيعاذا لاو هسومطمريغمهماوذا نيعأ تناك

 .ةكحلان ا الاعب ىمظعلاةم-ها١لاقو لهعلاو لوةلا ىفع ءاطإ1نا نء مدعو هت غلابلا

 وعش هزحر ف سمهكل ود لوقاا مها تنلاو حانحلا مه اتذفغ داس كقلخ ف

 ْ اهبواماو اهمعناما 5 اهسوبا ةلاع لكأ سلا

 ىذا !لئدلملا ماقإ اوهام كلذ نمو) .مهفاف مولعملا قياطورلعل اهنالهتن ةغلابقا ةلا تناك امنا لاقو
 ميهارب اهناذ- لا ثدملاىفمدقل اوهام عدقلا ف دنا لاق "08 بابلاع نه ليلغلل 2

 | هلال بلخ "مكيجاص نكحل الياخركبانأ تذخعال الراب انتم تاك روطراخل نق دلقو الدخأ|

 | . مهضعن لاق فرطألا قعملان ماده تام ىلار 30

 000 ١ ياعيد سلتم م نجوا تتم
 تاقو



 ناكلذو تكد ثيح نملكفناولالا تةاتخا اذاف ادحاو ماسعطل ناك اذا كيلبامْلك ل اكو

 لد _ئءام ىلع تيثاف بولاطملا ةبدح !ثء>- نم مهما ترظن نا د اواسم بوما او فلة دئاقعلا
 كلذ نمو) بص. كتاف ند ثدح نم لكف مهمح نم مما |ترظن ناو كنلبام لك الاوعو

 ندالا لهس صان فرعام لاك ا تانلان 5 ديالا ىلاوهوأأ عطني له دسلاوباتاادود# ١

 ماسقنمالا دوس الو دصس هلا هربخ ا امغناو هدا نام لا ارذادساسدانر هناريخا امو هيلقدود# ||

 الف ىلقا اهل دس نأ دب الف ل2 ى يلامس الكل لاو هلل ةمموقلا نا نوكللل ماس. ةالرسول-وُأ ْ

 رت فالشال ةتالا بلل فلا اق فراععلا تاق ىعساذتمو دود» ىلا دوحع# . نم بات لازب ا

 نيتلزنملا نيبام ىلارظناف ة هلا ام« فراعلادئء ىصاهننعب كلتوايندلا لاو -آ« نماسهار طاتامف أ

 لك ق شعت نمالا ع قوام عقوام لاكو نيملاثا ارمس اوه كل ذا كه هب طم امزمعتاارذه قتيلا أ

 قش ند رق ام بزح لكل نيتولف نود-رف مدلج برس لك لاك كلذاو هساع او

 وهلا ع نءهسلعاوناك امىلاةر معلا نماو>حرخول لاقو نز دن هل سن ع نم نززحو ح رغب نأ هل

 "اا نايلا نم مدقلاو ثداحلامالك-ااىف ميسقتلا كلذ نمو) اوديعسأ ىلب مهلوةف ا

 ديشتلااناو ةطاحال اهل ناف ةغصا !موع لف مدّقلاو ثو دس هلهتنا مالكو ث دش ثداسلسا مالك لاك 1

 تثداثبا مالكا م دّملا فاضي الو هالثوأ ثداحلا هيتكاذا الا هتنا م الكىلا ثودملا فاضال لاكو

 هرج - الاواندلا ىفهدامع نم هّللا* و هءأ- نه دنع هللا هي ملكت اال

 مم«نملاقو نوماكتالواهفاوئ سا موسى مهب لهال هنا لوت:ءاةشلالهأوةداعسلا لمعأو
 بحمل الا اوو هل دووم يس ل كا عر ودنا تدك ههعم“ نمو دافةسأ هّللأ ع نه هللا الك ا

 ءلنيعالو هفذقب غمد ن افكت لع مقواش مد عل طاب ءلاو لطام ءا ىل عقلا ف دق بست لك :

 نواقلا باح ان مناد لتس لاو دوحولاف

 قا نأ لبقانير ناك نأ ملسو هملع هللا ىلد هنا لوسر لاس ىذلالئاسا !ندقاءلاؤ بات سرءلاك |
 قلفناب لئاسلا دصقن اف ءاوههتدتاموا وه هتوذ ىف اماسع ىفناكم سو ه.لعدللا ىلءلاشت قلل |

 هليل لك ىلاعت هلوزن حد اوةسالابلافو اد ةيفش هل؟_بههدهو امعلاوهاق هللا ىوسام لك
 اذه لثمىفنولوةب داع وعيا لعانلاو اواكهحاشا هدان هع عمو عذاذه عمو ٠ ءامسلا ىلا

 هناك كنالانأف هولو انام ىل-ع ءسبل هنا عماس | 5 نط ىلع بلغم ىلع * لكيت اهي ال اهده ىقلغا هلع

 لاكول كلذكَو اهيفنح ىتااةشالا زا وانقاذ ودو كل ذ لعن ال ف.كوان صام [اياعاّم طرد

 تاواهانتل ال تاملدتأ | ىفهودجو ىلا (ىمالا نم م٠ هالك ١لاقو دم ئش دا

 00 - 00 را نءد) ثرتالافاهل اسال ا

 ةحرد كلا تانخغالا ٠ ند م بع عم فقو نمو لاك اءاطعا زول 5

 ءاسنلا نم تال>رثالافو ةناوشال كا هرج طا ن ه هريمعتأام تس وهف لالا

 همر ذ>-اف لمعتلا الا ٌمذاموهءلعا واخ ام بس مهذ كلذ ىلعا اوةاخ ناف لاحرلا نمني.ئ :ذتااك

 لاجرالو لاجرلل هبا مءاسنال لكل تنثا دق نوعرف : 1 سها ةمسات نارع ةئبا بص تاكل اكو
 مد اللاوو مالسلا هيلع ىسعىلاهذخن لاعفنالا ن كه ن اللا اذهوهات ةحردّنماع

 تتاث هلال رلازاحامو ةقان لزت ل ةحردإاف لاحرلا ىلءال ةدرد ىسع ىلءميراو ةجرد٠اينا | ىلع

 تيعتامانرك زن لاو ءاوساا ىلءلاملافاناكل ةاواسملا تئقو ولف ناثلثلا هلناكف ىناشاا

 لي ريجو هالومود هّللاناف هيلعاره اظتناو تفاهم غو اطال اكلا قف ةراسو يه هنم

 كم 3 طيني
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 | علان م ىلعأ امو رومالاىلا«مسلطاو نودلان ضرئالفناسنالا ن :رم لمححا هللا وا امىلوأب
 كلدنمو) همالع هناف هم العا الر ىالخاى ودزيمو امد الاو <. ةثداارغب 0 ىلغ شت الف للان
 ةدهاشم نع لفغتال لاه ©3531 فاياان ملا ليطظفب غالكلا مييلعءادن الا لزانم
 ىذا !قلا ىلءدةعاف هيءالعلاءاحامزدق ىلعو والا ناك اذا لاهو هنرب نموه لكرك ذمهناذ مامغلا
 ناك ليو أتريغ نم هيت ءاج امره اظ دنع فق م دق هل زم هناف هشركسفلاو كاباو هنعذ لسرا تءاج

 مرك اودهنتا لامع قلنا لاقو ىوتقااديد_ةمهاعج وي جوالا وهنا ىوهلا نعوطنتام لسرلا
 | ةنرولف مهتجر ده ىلع مهثرو نمو للا الا ساو تيبلاتتاص تيدا تر ىلع لا.علا

 | ءامالاو رارسالاو ةرمسالا ىفرثا ردا عم نكرتما دشف ىرارس ّنكن او نوف تيبلا برا ىرارم بلاك
 |كلاالاف م30ا/ بالانم نافرغلا نم ناهربلاو هبمْأ انمب ام كل ذ نمد) برقأ لدالاىلا

 لوو ةقدالا نم ماهؤالاب ءامخالا ىلا برت نيمو نخاربلاروصي لارهلت امنةب_ثلاناف دخت نا

 ىأ اريثكمسىدهو مهري ىأ' اريثكح ه.“لذزب هللاناف اناكرفءأرة:نأالا نآرقلا نمر ذحا
 هدو د>- نع ور نيذلا مهو نيقسافلا الا هنتلضيامو ناسلا نم «لعوهاعهمق مهغأ ا مهقررب

 نأ ىوها نمو ىوشها نمانأ قداعا!لاقاك لوة:نرذ_-افوهوهو تنآتنألاقو همونرو
 نمرك ذوهركذب خف عاطت_بال لوطا ناف عاطتسساام هلثاو ةدحاو نعل اًدربنأ ىلعر دق لف
 تلعدتف نا.عااوفثكلا لأن هلبال ناهربلا ل هأ نم نكت ناةرفاادةّدءاقرفف ىو

 اراونالا ىلاوكلذنءو) انأوهووهانأ لوةتتأب كلسذن طااغتالذد,تاءادقو فشكيءاطغمتا ]ا
 | تديالطفرئااغرمقلاهالتو بكت ءسكوكلارهظرون لوا 8+5 بابلا نمرارحالا بول ىلع أإ]

 ٠ مالسلا هيلعلءلخلا يهاربا قس ىف لمادا نيعراونالا هذه تناكو سفنلا ىفام تلازا سعثلا

 ١ هرع ١ هةرسىلا ى_طارطت ند ع لكم لا هلانأ

 | هج نان اجر هايطعا امردو ىلع هتلاركشدلف

 ظ هروفنم ىدطاومف لقا ||| هنوكن مولاعداذا
 | هرو طق مول ءملاهر دهب اقراع فئمل 30
 ْ هروعىف مي-هاربا دارا |[ ىذلا ىطعأ ميهار اهلا

 ٠ : هريسطقىق ءابئالا ىأ اع هيولاط ٠لا:ةدرامطا /

 هروثنم ملا ىفام رونو هرونن محورا ف امرونذ
 هروك ىلع ىذاقل اهرود- نم ذعتساو هب هّللا كك هش نا

 هريض ىف سعال بالّشن | نم ىأردقاارعضال لاه نم

 , هرودف نوكحولا,قأالا ةطق راد كاذام

 مه
 هرو»- ند ماوقالا نمادق لداع نمو لاف نه دن

 هرو-ىفو ىلدعالا روك ىف ا فراصالو م هلد دوو

 ا
|| 

 ا
|| 
| 

 0 لاك 4 باياان نم ءاقس هلاوت داعي اناذف ءاشلا ىطعدام كل ذ ع ن*فذ)

 اهنم هولترام نيسعناكو ماد 1 ل نم كل دكحو لاس سلف انت هوا اماما نكيلو

 1 ا فالدعم والا با طخ ىف بامان 2ا تنأآ نك لافو ناسسالالا نأ رقلا لرتاسأ لاسأل رسياف

 0 | أ مهام هناف ثارعسملا ةاجن هيو ةأ ام ىلع نزهاللوو اهانوتالو هذ رعب ال هاف قانا

 1 ا ةنح لنعالا دق“ ال لاهو لدعالا هت نه كتوفبام ىلع نز هنأ كا ئذاسغاو ريس ه7

 ظ | باسةكالامال ةياسنعلابالا ل نت زرادلاذ»ىف ةطاصاالاعالا قمفوتلا 0-1 ةامامتدالا
52010 0 2-7 2 9 2 5-7 : 



 0 و

 ردحاق لد 3 لالا ممم رضا راع اروهوذئام مهاك ىفرهاظلاب اوذخأرللاقو طولا |

 د ةفل 2 ةئبأأت نطاخم فاكملاو لكم مالاو ميظع بطلنا لاقو هتاثاع ند

 أ[ ىطءأوهذم كلا مقناوك أوان هكلذنمو) ميقسلا !مهفاا نم مقدلاو بعلا نكلو قاشلا
 |١ ناف نال كك .5ف هءاتحح ودعا ثادبأ اذالاكو 01 تالا م مكحلا

 عار مق مثامو لثتهأف كامنوأ لمأ ناو تععمس|م لالا كيدي امانا ريشعارعدهافربشلا

 لو.شقاان ه-:مقلثق هقفدأا٠ نم مالا هرم كلانا هياط ىف هلزرنا لافو ىهمو أ ماو ريبشوهامنا

 ا كيرد الاب ك.مامز ر_ءديال لافو كعفاياالا كدطاخام هناق ندر

 ةرع كت اذاتخلا دل اكل وو داق انناز طضا ةنميدانل دلما نري هناك نب دب

 0-3 ىركدلاو ةمهيصنلا ىف كل تغلب ا دتاهقناادعو نافل طماط طخالا ٠ نمورايثخالا

 هللا تبتاسا ١ لاك 1 9 تايلاع نءباسحالا ىوذنءدع أو هن ه باتكإلالهأن كلا

 نسح ًااموريتعمريغ هناف ىيطلا ب بالاول اناو اًم-هّللا 4 .عودو هبسل ميت دقق ها 1ك ىوقتلا

 رعد <يناوريقلا بااطىبأ س”ىلع لاف ام:

 0 مهن للعلا لهالالا لضفلا ام

 | ءا دعأ لعل | يلهال نواها1 او 35 هنسح ناك امى صا لكن زوو

 هللا مالك ةلضافماللاهو كير عم كفي فرأت نأف دل دنعهردتانزاوم هللا دنع لر دق لاكو
 تسلو نيتي لغهنم تنأو ىغَأدَقف جماج نارةلاودجاو لآ نم اهاكب ةكلاف هم الكوهام ثم نم

 بايلا نم تابالا لعىف تاثالاووجما ل ذن هو فير<هلاو لد دل نم هلخ دامل ريقي ىلع هريُغ نم

 0 اوق لاهو قا تس هنأف ن نموؤملا باقاشا ل راو ىلع ظةم-ا لاق "7

 ناكرالا ني ام هناردجو جيطاو م ىدااوءاك ل اوال يلع يشيد ديجوتلا هساسا هئاكرا
 هيف فن ّركنال ةيؤرلا مركف ءايعساا نيبو كلن لوك اذ سهل للعدتالو تاريهالفاون ىهو

 ندنكستال لاهو هدابعهن وحر هلل ةجروهوئىث هنم كلا لصيال لزناذا ثدغلا ناف فديااب

 /| هل حدب ال نم هناف تدملا ظفح ىفال هللا ظغ-ىف قف اهلا عبسي بار ثا ناف اهفعضاالا تويبلا

 : قادعاف كشر للاخ ىهو تذقاثتاذاروهالا لافو هل-ر <“ .فْس هل نم هلدجر ىلع ظفحا

 | ىداا1ل1قيسق لاوزلاو بادهذلاهملا عرسي نم قالا ىلا امبرقاو هلع دقعا قللاىل# اهب رقا
 نم دي الوذا لاق اند 3 بايأا ع ع ءايلوالا ةضاسع ءامبنأ الارابخا كلذ نمو) بنواطاأوه

 لاقو ثدحَت مهمعئبف لسرلاو ءاسد الا تدطعأام معناام و كير ةمعنبالا ث دعت الف ثي دحلا

 : ا ا حبل تا ععس هلا هعمالاث ددتالو هرغسااجئالف هلل لولا |

 هلا اذاوولخاهريغ عساف هسبلح همالك ىلعلبقا اذا نان الا ىرتالا هعمبدالا تءاسادبتف |

 عابتالا,لسرلا ةلا# لاقو هيف هيلا حياتك ىذلا عضوملا قف هب عطقي نأ هتلياغن نوهاو هانا نمأي )
 اماكتمالاعماس نكت وكسلا هملعز وال ىذلا ماكتملا هناف لور امىلا ءاغدالاب قالا ةبااسو

 ندالا متامو رشاننمىكرشلا لاق 123 © بابلا نهرمثدلا ندسل ررمضا قو ل نم كل ؛ندو)
 هيلعلياكممو مالا! هيلع ليريج نا اميوراسم ررمذا! ىو ندالامامو رمثبالاماخ ربشان

 ١١ انمانالان وكف ل دك لا كركم نمانال الاقذ ناك من اش ام امرا هللا وان !.كحدإ مالساا

 لكل او مزال ضرف ب ي.طل | ةمز الك ضا رحال واعألاو لول نالت يرتياا لكل اقز ىركم

 || د_.-والاهقخاف نيد ىف هتلءج نا نيملعىف كب اكل عجافود ثمح هر قتلا _ ماك ىلا عدتها |]

 لاقو ىرخالاىف هيت ية:اايتدلا ف كب نانا كن ف ةناقو انه هن وكت نأب ةناهو هللا ذْدعا لاقو

 ومو



 عالع اذ تيئاسب فيرعتوهف لماشلا عماما لماكل ادب بطون ناو حرف رال هبانو جيني الهح امصق

 ارو رخؤتةرخأتت نالأناو لزالاد هاشتاك لوالا فوفداانم 1ع تكسدنعاع

 كالاثنمو' تش ثم الق تأ تف كاكاهحو تنكنأف ط.سلاالا طا هئيالو ىرتاق

 ى الالاك ءانععساكهاندرواو هاند اءاساكن اسااذه م 0 1 بايلل نم نان! ىفن ارق ارمس#

 لماغلاةصنت ناكرفلالاكو الع ىندز برلقو فىئقف هفرغتالن انساب ىلا كيطاشاذا اوما
 نارتلا هطعبالام ىطعي قا-طملا نآرقلاف هنوعن فالةخان نآرقلا باش فاتختو نارقلاب
 نعملعت ىدفقف ةلاسرلا/تدطوخاذالاكو م ككاو دجملاو ةماظعلاب هن ارق هنن اد. دقو دمقملا

 تةامبولسوه_لءهللا ىلمهلتالوسرةلاسردوجوب تعط ةن ادق. ااوةلاسرلاناف لوسر تنأ
 هال تايلاىم حاووالا ىف حاورالا ةلاسر كل دنمو) اسم كاف-امو تاسران اول وسر

 كِل ضَّرعت ن+ ىمهلالا دوما تاسقن مناف ءاهد ناف ه؟ادلازئال حاورالا ةلاسرلاف
 هلا ضعت هللا ىلا تضّرعناذا لاهو .هضَرعتر دق ىلعابم» هلا ةاههئافقم هتطعأ تاعفنلا

 اهانممالا بلطتال تنأو ىب انس ال ىشو هب ديف تاثكمملا عج ناف هل هن نا اناو قاطمدول كضّرعَت

 نوم سع أ هلا قا اهلاكو لاسهالابهّمسعن ن 7 بعلاامناو ءاطعلاب داوللا تعن نم بخت ال لاقو

 فصوا شام نهار طه نؤكز ان كفح لاو الد زكا لع مالا ىاراهريتءا نك ايندلا

 برضو كلذ نع هم زئشب ىرخا ةئدسلا قاطا[موهالا كاذب اعةنسلالا قلط امو هي ق.ليالاع قدللا

 0 مهم باللانم هماهش همارغلا كل نمو) ءاطغلا فشك مول ىلا ضءيبمهضعي ساننل ا

 ريسخ نمو لعن نءىجولا هيأ امب هناا جو ىدلا صءاذا
 رمال راس نم دح أ هنىردي الو لادن ه_:م ةفرعمري-غنم

 رم ءاحد_ق ىذلا عاش الاب هطنارش مزلاو هفر ءبالو

 روسلاوتان الافكيرلوسر هرءاجراشحلابدالاو هاذ_ه
 رشم 7 ثاايدا هبل دعت ال ةءامقلا لدم ىفو هط لدم ىف

 رم انا ىتنااعاف را انشصو ىذه

 ١ هليل " همقو صقل, كداا همر كهلان ةنورةمةدانزلاو هنوص ركشلاوا 0

 عمت جهلا عم نكو ردقلا اذهنعلفغتنااباف هلع ل ركسثامف ةداءزلا نمل نم باطياسع
 بوعش بازحالا لاق 4 بانلان م بازحالا تاداس بار رعالا كلذ نءو) كل

 ميصق سحتال لاقو ىفرع دو بازحا مركصا ملاذ لئابقلا لهأنمنكق لئاسقو
 نمدلا اريضُحو ماناو لاهو دولاب مهأب كيلع ىو ذك واللدو هيلع هللا ىلصلاقاك كيلع
 ارورغلوتما|فرخز ضء: ىلا مهضعب ىسوب لوي هللاناف ءوسلا تدنملا ىفا:_باساذي راسا ىو

 ناس لب اءاس ثيخ ندعملات قطا ىلاه- اها ناكناو لاسعالا نم ناطم_ثلا هاي زبامودو

 هيلع ىسيعت ا لاقف ثم نلعم ع نم ةكمذهفمقاالا هلاال لقهللانقف مالسسلاا هملع ىسع

 | ١ ئيرإس نه شيلبا انه ءرمأى جا هللا الا هلا ال لاه اخ 'لرمأو كاوقاال اهإوق أ نوءاساب مالسا
 لاك 7٠ بالازم ليزعتلاو ثيدحلاف ليوأتااورهألفلا ل عدل ذنمد) ءوس تنم ىف
 لكألو برمي سابق ل تصاخر هال اذ الانالا سلبا ىىدعامو لي وأتلابالا مدآىدعام
 رهاطلا عم فق ربك لعن ةرهاانلا عم تفتدناو دودللاّتي دعت تسقنالاكو ىطخ رهااظ

 كاذناف ةَمالاوزه* "رع فهو ىمظءةدئافو ريبكا ءىلع ل ص2 ها دعاس سقو فياكتاق

 لبتةرافكلا همزلتفرهاظمرهااظاا لاو اهيةرلسو هيلع هللا ىلصاسويبت دوام ماع .ففاهأ ا ىف ءا



000 

 | ةرتومردغى -معف بسنل ا قد رطنم ةراكلا,فدت ناو دحاولا مكح دركي نات دئازوم

 أأ و هذءيث دل :ك سل هلا عمو ريدسلا ميلعلا "ىلا هنال رثكلادحاولاوهف بسلااذهتاذف
 ناىلرا عوجرلاف هعانشلابهمف مكحب لةعلان اكناو ةعاجلا مكب هيسقن لع م كش ريصيلا عم ركل |

 | مقا تعلم هسدقو هنهازنقرثاولهناف هلوذو هات اين اكسب لح هي

 ١ سرعو ءامسوف "ةنوزكو ءاودساوح رفو لوزن نم هر زن هللا دذعوش هسشتان دعوه ىدلاف

 "ل الةتسالا مدع ىلع تلد ناو هرواثملا "ها بايلا نم ةردا<ع ةرواشملا كا ذ نءد) ءاعو

١ 

 ناسنالا ضرع فارلات ند ىف ٌارلا فعض ىلع ته ناو راظالا ةدو- نمىهذ رظنااةدو# ||

 ٍْ هنادي ولطمتي دحأ عملعيف ”اوحالا فلاتع عل عامي ءاقزومع نعول ءارال ا قع هل ءف-ايرت |

 بنام ىلع عل اطبال ىلخلا ةرواشم ند مقلاة يدحأ ىلع لدائ 6 د22 هوو هلق درفت تاو ا

 ٍ دانزل حدقاو تسع مهلل عجبا اهناف ةيماسملا فامسالو ةرواشملا باح الا لوققعلا
 ا هنامس ىلا هشرع نمقحلا لوزنف لمثل! لب زح نم لال! ل دال ل_-د< ام فرعنا: هنمو ركسفلا

 موع هنضتقيام همعت ومالا نط وسهيل هلاسلواو هيدا اة ق6 للا! نم قابلا ثائلا ف ||

 بذكلا م05  بابلانم نمؤملاق ديو بذاكتلا حضشبال ن مزمل كلذ نمو) هنءركتهدوج
 سوس هناذ ةقدشللا'ىلعو سا1اتاكردمنمنكيلناو سفنلاهل < دوهشنءهناف دوجو

 هناف قاقح سالاحارسلاهلف قالطالا نم همفاملل معلا ن:فرشا ساو سيدقتلا ماش ا |

 ْ هدهىلا دوحولا َه ةم-سنع ةرمصاق لوقعلاو مالحالا همااحا ناو ماهوالا همطعتا عطا |١

  58اعمرّوصت هسفن طلاغيوركتير هنالهرّونتىف هنءال هلالا قدصل!ىعسامو ةرضاخلا :لضتملانانعالا |

 لاخي هلع ىضةي نأ ىلءالو كرداام د## ىلءر دب الف هلام خو همهو قدر آط ند هنضاتتعبل اون

 امبلضامو ريثكا امىدتهاو ريثك ام لض لل 5سههذهف كلهم ل مدعلاب هدودو أ

 باسلا نع تاع تا ارا كلدنهو) نورع_ثرال سان ارثك !انكحار نوةسافلا الا: |

 ىلا لصحام تاوصا اهل ةعامجالا نوكتالةسمزلاو تا ومالا ةءاجن نوكتدق وإلا انناتاو ١

 لكدضرركم» كتادبلاو ريغلا لعأ 3 دان تضل ما ترانا وكلا اا |
 ناعالانهوكودان 5 دومثلانيعهكردت )ناو دوجوهلن مالا صحا ةيصالبم رانا ةمر ||

 ةسهلاءام“اتناكسف هنوك نيعىف هنيعب هثرو نمو لماكلا ركزداو نابعلا ماقم مول ماقف ||

 هعوعسءائياوءانمسا تهذا  222١ثاثتثا ف نام تارجو ىهتارج تكفا افا

 ادعت دا بنلا باحصالا نذل ةردلبأق عسيقرلا مانقملا ىفامهعاقجال عيباو

 ةشراانمدقتلاو دارغنالا اها هبقعااةرجبو ىطسولات ا سيدتنا ىطسولا رجا لهأو

 ةياسع هناف لدأملالو هيام تاك تلصو لال "6ع بالا ل

 فدكلا بحاسو فقبو ىه هتاارظانلا ىعالاوريديلاىردس كلانهو .ىرضهتلاءارو ىمدل

 | ئاوكلا هلطنانا ا رانا ىلع دوملاناث دا وطاالاداوللاو ك_ثرال فرتعنو فكي بف"

 | بيعتال 5ناو به ىطعي امر دو ىلعف روهةمهس.هلالا ةأ :ثاانو رودغاندلاف ثدحملاو |

 ١ هلاعو رجا بامصا , نولماعااو هلا.ع نداعملاو نداعملاّت مادام نزال اول_ةال تحذ

 لدهأو لاصفنالاق لاصتالا لهأ لاحرلا لاو | هذه كانا كلا اطال ام ام ا ررتسس امل

 | هةنويست 568 بالا ند فولأَم فوقلا ةيوست كلذ نمو) لاصتالا ىف لاصفن الا |

 هاهّجالو هيجارالا هدج ان الف ةالصلا لاير فول لايدادمالاوةال هلا مامن نم فوغدلا ١
 هئارم كليه هئارولوسراما غلمملا لوسرلا تنأف تغيداذاق خيدت لام هب هباهات نأ هياهاالا

 | ا هحارسدق دو هحامفم عاضدق عب رشا باءناف هلامزاذه رس هنا هاج لقتسم لوسراماون

1 ١ 
 كم ع ١١١



 عاملا مه دو دئاز أربع نم عماش مهن مهو داو لعب در ةنملا منك هد- ألك دنعلا ديالا مهو :

 نابنكسهاىفكلذنمو) قئاشملاهذهربدتق قرافيالو لاو تلا نعلحارلا تيملاالا |||

 ةلزنملا كلذ نمو ناسلادنع ناننللافرهظامنا ناشلا يظعلادجلاو نانئمالاو فرمثلاو

 ىلولا اهي لعامت ادعى دز تر لقو' مد عوج كلعكلَذَف لعدقوهامو كيوتل ١

 تثروااف اين لاحرلان م نأك نم امهريغوأ انوسعوأانوسوم ادع تثروناوكنا مركألا ْ
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 ددعا نم ةعبسلا ف اهباصص اريصحت ادقو مولعلا هذه عجن موسرلاوءاعمالالعو حارعملا نامصال حباتنالا لع لغالا نمناكنمل لمداملعلا لاوهالا ممن لاوحالا لع طاسا

 هلك لاملا ع..جيزئاملا» ثاريدملا بحاضصو»و ثالثلاب زيافلا مهنمو نيتمعىدأ نينا نيب

 ثروتال هتاف -ىلولا هتروال ”ىنلا هنرو مهف تاسلالاىؤاا تاكلاالا هنا تروامو لالا

 بومغل ار هس !)نامصال رعسلا اذهيهلام ردخا باص ايل بايلان د قات ارامل

 نوعشلاامأو لئاطلاعستملاعابلااهقمهل لئابقلان اك بوعثلاو لئاسقا تفثكتاناو

 ىبرعل!نمالا ضراعملا عنمام ٌمالكلا هناا بارعالاو ماهماماسعالا بارعلالويخلا انلءاد
 ناسلانكل نورا مالك ةلزنملا تكلا عسج تناكناو نآرةاابزاعالا صتخا ىمعالا مال

 هامااو كلا هيءاحو كيلعحورلا هيلزنامالا عبتتال 2 / بايلا نمةعب مثلا مازتلا ىف ةع.فرلا

 رظئاف كيدصنو رولا نم ٌكظميالا كدسكرتىلاءىاق اس ثراوكناف املوتنكناو كياا

 بةاوح عتسرتهمل “ىل ٍلعا ا دولا عال از ان دهم لاسر مومعل ”ىنلا- الذ همق تيواس اند#انأإع

 ىهسملاو مسالا دقو ءامسالا مدالك ءامعسالا كلّ ةاعسملا ماكلأ عسم رع اوت ءانثاا

 ساكسسال لع كِل نمو) ىجال اًةزعلا باو ىعمال !مايةملا بح اصدنكشال امهل عماخلاو

 كلذكو ةاظتوم تباوثلا بك اوكلا «؟48 بانلانم نياحااورودلا ىف ساكمتالاو

 ةراشالا ىو القاع تنكتا كيفكيو هراع5_سءراونانالا تارينامو تداعامو هرامسنلا

 تناك امو اموهت لرتو رارشألا مجر) هللا د نوار مسخن ام ىلا ىرتالا

 2222222222207 226010722 222225055592222 تضع

 سس طبيبي يبس سسببيبسيبيبيبيمسل

 | هاونامل عسل نيبو هنن ليط ادصرااهثهلدجوام در هقارتسابع را اول نالتالإهنأ

 | ساسللاتافام كلذ نعمل ع مولا تسسطاذاك العا واكدقو اله-اورادذ عفذا | مدع نم

 ر 0 نم هيمهيمرتاع مولا تردكتا رطفن”نأ اهل وو ءاعملاترطذنا اًداف موأعءلا نم

 ب فز قرفلا نب مءاىكذ ىلع ىدال "عه بالا ن نم -هذااودضفلا بهو نم ةلزنم كلة نمو

 يلام نامرااةروص ىل_ءقولخلا ناسنالا نم ناويلانا الا ني نيعللاو بهذلا

 املك ل ظل! نم سصن ىلع ةذفلاو ئئدلثكس لف هللظال بهذا "لضافلاة ب دملاو ةهلماكلا
 [نيدللاو رو ىلعرو بهذلا نيعلاحزتماو نيعال صااخنارونلاف ءىف اهلظاامو لطاانماب.ذ

 | هسمشبالا هقلفا قالا ناكنا حامصالا قلاف مستو حابمدلا سف:”ىوس سلو 0

 يلوم اومجان َي 2 تل مو ه سلق ىف هنزع ىلع قاساف سهلا ناكناو

 هييكحام قدا لوبقاهل كس لولذا !هتافضنماهل ضرع ٌودفلاو !مماذنماهل قترلاف اًتتاف
 تالا ن ندم لل_دعوام لد نم كاد نسو) قياقلطاناسلب قاافلا ىتافلاو قئرلا ىلع قتئافلا

 اونوكيل منال ةلدالا يبلط لملك لج ىفذا ليلدلا هجوروهظا ليصفتلاة مكس "6
 | اشابعاىلع د دبال نمىلاوا نم اولام اوناكةساوهلاوعضخ اراَمتن ا مهسوفن ىف اودجوو اوناكمن

 ا لا
 ِن -
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 | ةتدعو نم تا ناؤشاغ نم كت نا تدزا نه تالا لدغ انا: تا ئاوهف: كتاقلا لا
 ةدساف ةحلاصةدحاوزيعلاو راثث الاتفلتخاف رامدلاورمدنلا ناك نلاعت دبش نم تكشف ١

 ١ ةريعل كلذ ف ثا زايثالا تاتا دحاو نع نه د>-اوبونهلاووانلا ىلع_ثتو حءارمساا ىئطت

 : نللاىف لاملا فال |كرع كل د فرع نمو لحلادادءةساف الة الا الا لاذام راسالا ىلوال

 | لاعتش الا راشثلادمافءاوهالا هلزننمهسفنلْزتا كد ,رءاطع نمءال وه وءالؤه ةغااك لذ هلم لكباف

 أ نصنخم ءادعسلا ةشدع شاع اهةءاق-ىرظتنك ءامشالا قل اهبىفرظننلاوطن الا حارس ااو

 اهروهظ ىلءردقا هللا ناإؤامالا قدي رطناهاهالالا ةمهاالار ارم ءالا هذه نمش عذت الفءاثمالا

 نك طاحا 5 بابل نم طدحلاو طاحملاىف ط.سلاو بكرملا لع كلذ نمو اهتونبا مح نكلو ١

 ا انعمواهنا لوقا اذدو ىعم تناك اذاالاكو ثللك ةطاحالا متالق امهفهّللا هقزر نمدنءالعءوش

 1 هبتدم هالا اذدو هب تطاحا اهق مط احا هذ تلماستلا تاتا هلْ ا هذه نع تلاز ناف

 3 بكر تيال طم_سلان ال بكرملاب طم_سلا طنحال

 طم هارتؤلو طاح رهف « طيب طيسسلا ىلا طمسلا نأ

 ْإ لاشم لاقي نأ هقمقللا تعم كل ةهالاودؤذت او كالو | اودو هعسو فلقلا نال طاخل اوه

 بد َرلا الا وحول ام همم شن رط 7-5 ءملاعلا هبل دعب الو هنت هلق ههحم نع حردعال وأ لكف لاقما اذه

 ندهثسم> نمالا اهسغل اعاقعامو اهذيعل الا انتا تاّةعام برذبتلاو ةئطفلا لنه .دهم اذكه

 نم ديثلف نع لع ني ع ل هلا اهئ ذلا هنافا موك

 5 رمملا لعكلذ نمو) نكمَع د لع قىدالا لل_ذو نششلا عدو نيدثالا ةداوةعم بكرتلا

 مقساف ىلثت تاء االاو ىلترولا تنكاذا م48 بابلانم ريثملاحارمسلا عم بدالا ىف

 نومحال ءاركحلا ةررلا ناف كتوصنم ضنخاو كتوهقفركفو كتمهزه-و كَ مزلاق

 مهرووهط ةّدْشل مهرافش لهفروت مهما عم ب.غورتس لد مهوروهظر وذا نال ملكك

 1 روس

 اوقّرط قد رط ناسعىلاو ارقتس فيو اذا

 قءمبيال نءقبابلا ذكو مكل قيسلا بدقمت 5

 بحاصنيرةا|ءاطعلا اذهلثهءاحلازاذا ىذلاءاطغلا كلذوه اخ رمصبلا نعءاطغاا فثدكهتناركذ

 نأدبال هفرعملالهأ دئعزيرقلاو هيحاو ماك دقف هيسحاصردق فرعنخ بئاغلاو دهاشأا ىف
 تبهاذملا ضهن ىف تحاصلار دغيدقف هتردغندراذ-و هتمدص ىف اهرب عاق هتوص ىلء نوكبت

 ناكدقا هتردُعلدئامو هتبعصو همالساملسم هملا قف[ ىذلا نم ىلبق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بايلاَن م ملا متتفا نملة نو هنسحا عساف لوقاا عمن ةنسحةوسا هللا لوسر فكل

 وهو عفان لبق يال قانا هشيالام "هنالدرت ند هىلعمئام هناف قدا ةهمالا ةدود مه ةحاإ ىلا

 نم سبل قمل اعلا ضعي َنكَل ديم ف سفنو نامز لكف هلك ماعلاف بور ىلءبودغلا تف عفاذلا

 دش نمو هعاجلا هقفاوم و هعاطلاو عمل ا ىلعاهانم ءناق هعزاتملاب دمثت هعب ايما ءديد- ىاخ

 ناف هفلختسا نمو هكرنا عىلع راج ناو هذ عقب مءامالار دق فرعنم رابخالا تءاجا ذب رانلا ىلا
 هرظنأ هصقتسمل هق هللا يدع ناو هدعب ل ناطل ءاار دق فرع نم هفوخ هفو ناو ةقا ك :

 هقحلا لهملا ىؤآنم”لظلاوهف هملادنتساو هيلع حرتتاو اريغ اراد هرظنتال رم اروح



 م

 عفدف ببسلاءلاكدتف عوضوملا ءاد_اقالاو عورشملا له_ءلان تطا هال ءالمالا عفر ىلع

 : .«املوالل عئئافولا 7 بالا م رارسالا مولعراونا طقام بولقا! كلذ نمو) تسلا

 ٍ محل ليزاتلابلزتتلازتال دكتالم!لسرلارهغو لسرال لثما نوكب دقو ءاسدنالل حولا
 هونق حولا قبو ةوسلاو ةلاسرلا ن نمز ى ذم لوسروأ ”ىناالاع رشتالن كلو ليطهتلاو عجلا

 إ هملاهيلمعل اق دنت سلو 'هملعىلولا لوعيلفررةتدقع رمد رابخ اوهاساف رّودتم مك درو نافذ

 : مهلعدرو نع لمعل افرغاظلا ىف جيدعلا فعض درو ناو يعأاووذ ر هاظلا ىفهّاور تاهو ناو ,

 قاس نكن كيالف هريغ هي هللا دعسيو هريج هللا هَ 5 هل تسدأ نم هب ىلواسعل ا ىنعيو عير ىف لع هب ا

 هدابم نمهللامحربامنا نا باباا ندهن رلا ةروص ىلء قول نا الا كلذ نهو) ىقاام دعب

 قلخىتااةروصلا ىهو نج-رلا نم ةنث م>رلا ءامسأ | ىفن ءمكجرب ضرالا ف نءاوجراف ءاجرلا
 لصافاهل نحرلاف اهلصف نيعودو عطق اهعطقنمو اهلصو زيءعودو لصراهادو ني نانالا اهملع

 || قيطعتملا دنعهللاقالخاب قلختل نيا ةنحلا هذه ؤرطناف ةعطق ةندشاا نات لعاواهلناننالاو

 : مكفدقعلا, تقرا دما اذه ىلعابم اخت لناف لزئانماءىولا اذهبو لعفاذكمناف ادم

 8 هل اوق:اماللالت ارك اوهازه كت ءطقام ذخ أيل هنععطقام دن كل: + اص ىه هنم ةنصم ىه

 نمراديالا عفتيرارمسلا كلذ نمو اودوهشام ةنكالاىفواو داوام ة:-الا فمه لاخماتابر

 ّْ ةدايزلابرا دتقملاو ةرودل اهل صئلارهثلاو دوشملا يدش دّدحْملاىرتول الهلا مام م بان ||

 ٍْ رارسلاو روك الروح وهو ال ارود نما هح |متم ىلعو يق هدأ ارعم ىلع عج رب ل ناو هنال صدنلاو

 م هنأا دف نيهجواذ ناكنم قهلا ةعم قولا هعسف راصبالاادكردت ىلا هجول اريغ نمراديالا عمشب

 ركتوركتمدنء تح ريصبلا عيتللا دنع تم هسمر ىف تمملاك هسفنل خزربااوهق نينا «سفنريص

 : حولط هقلخ عم قلسا ةروثص معاالارقسا امو لالا رانا اسف تباسملا "ىف مطاوداكتماصلا مكملاوه

 امل و بابلا نم ةنملا لوصخل ةيوراراركج# كلذ نمو) هقفانمردءلاف سلا

 1 الا اذه له 1 هو لاكش أل ارركم لف لام مالا ىلع دو دات سد |

 ١ اذهوأ ًارّركش داعملازوأ حربامرّرَما نيغلا كل ذوه لد روسددملا ىلاثلا ن هلا ىف ردياانر دملا

 لأ اهلدقت ارسم ال شعشلا ناك س دفا سعشا |عوجر له ءناكن اف رّودتف ث د> ىذاملال دم

 أل نم علطتاذبهلو هتيبامهل وريدثاب ناعالا ىف نم وا نيه هارب َرْمْدسهاسهلو اهله-امواهلع نم .ةذيع

 )اع ااهعوالس عت رئانتكر ربئتيوابتن ل ىل.- نكلو ابتكر نعت اكسامان نوكأ عم هم برغملا

 لثملاتبهذو ارازكت لتحتالو, ارا م كدر ىرتف لبسك ا لأب داهت>الا لد قطو لعالو

 || "4 .٠ بايلانم عوذرم فقس امعسملاو عوضومداهم ضرالا كل ذنهو) ل.ل ساردناب
 أ سرعو دوجومحاكذوهف لالالا فئانكسحلا نم ترهلتالو لالاظتسالا باطام_راونال الو
 ذانهملا ىهف شرعى سر 5نمدب الف دوةءاناوفوا اونمآنيذلا اهيأا ل دوهدم

 رصبلا نع هنكمل دادشلا عبسلا دعا هيلع مافدعاك:» عوفرملافةسلا ثنو عوضوملا

 ٌدمعلا قنابخ اهتورت دعربغب اهماقأف اهتسع دجوا نم لوق عمدت ملأ بو.غلان وطءوهف بوعج

 روتيملااه دع وهف هيا هذي اهلازا نك كلاملاالاودامو كسام نماهلذب الذ دحأ لك ه اريام ن 5

 و

: 

 ]| نعلوقلا كل ةببان هللا لافاذاىذلا ىللءاشلا مهالاوهو لماكت انا فذالاالا ساو هياها ىف
 نءحاشملاتاوذ خرس»حايرانكركلذنمو) .هيلعلَوعملاو هءلاروظاملاوهةهاوفالا عسج
 اهجر عب رلا نا كمشتنمعلاو باصسلا سرب هللا واهي و هللا دنع ناكر رلانا "غ1 بابلا

 اهيجزب عبرلا نا دههشن نيعلا *« اهي, نحرلا قا باصتلا نا

ْ 
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 ناكمالا نمناكامم ريستامو ناكملالاقو ناكحرلاا مزاد قمن ريال ىذااوهتميقلا ||

 تا وو باسل نه تابيواءرملاز «ب ناصتمالا دنع كا ذنمو) 2 ل ١١ له ةناكمسالابو

 الازلاو هدحو نعطلا بلط #3 ضرأب,نامللا ىبشاماذاو

 رخأتملاوم ركب مد ناملارخأت وعابعشلا مدة كلاسنه ناحتمالا ن ناك نارقالات عّتجا [ْدا

 عورشملاركملالهأ نمو لاجرلا لاطبا نم هناف لاقل اّرصتم ناكوأ ةئفىلازاحنل !نمالا ناسمع
 ٠ اع هدام نع رهسلا : ةبقاعلاناف ةعمسلا لاما ىف ءاساناو ةءدخ بر او لاسحالاو )

 رادلاى الا نام قوهامنمؤماف نادمالا وك نامع الا ىوع در دق ىلءو هداهح ىف هذد5

 ىعنام راوماارادىلااماو را ارةلاراد ىلا اماف رابتخالا ل 2ىفوهف رادإاهذهقامأو ناأولدطا ْ

 تافص نمسا داش الاكل ذ نمو رامدلا ةلاح نم ممله ىرشالا رارقااراد ءاقثلا لزتس

 ا ىلع هعاطمسا كلاسك كلل س داامو هعفد ىلءر دةنالف كلود أم م بايلانم رارسال ا ءابلت

 نع لها انالاج .كئان فصووو اهلست نأ لبق اهلعأ ىلا اهداف هنامأ سعالاو راش الا نيأآذةعدتم

 رعش اوامناوءا. الا مهءال وهف كيراطر رب م 0

 اوناض ناواوثاعناءامحالا مه مهام قسالا دو_>و موق هلل

 اوام اداالا م دامالو مه مبا نو رديال ا بسال مه

 اوامذا ران“ الا ىلع انوفلخو اوفلسةداسنممهددهلل |[
 اوام ولو ط_ةح مهوب الو || || ةنسالوال موموةلاذتأيال
 اوامالك اماسق نو.علا نع | || مهرتس لسللاداوسو مهتيأر

 اًوامامهتتاو مهنا م-هلثم ندع انريلا هللا نأب قد صق تونك
 اوامدقو قزراوودو كلرعمىف اولةقام واتوماوقرعب لءامحا

 اوام ناو امحالا م-منا تال مم راح ىفىراكسمغ ا رتولذ

 اولام اذا هن وس دف هللا مهفٍر ش هللأ مهمر كص هللا

 اوامامدعب نم او ريقأم لعن ند ل وثعبدو و امسشك مه اردد

 لكق قط اروهط "م4 بابلانم ةيالولالدأن م نينراعلل هنالك فقالا ىلت كادنمو
 لاجرلا زيةام هروسف رعنم د_:ءةروصاا مو ىل ءناهربو ةروسااولع ىلع لءلد ةروص

 6 كلاود تاريخلاب قباس || نا عنا دقهن داعس ٠ ك لآ از هل ربماق ن ه لامععالا لاود>الانالا

 وهف ملاظلاامأو هدا ّمحاردق ىلعهداز ىلءدازاموهذ نسق ام ىاولا عملا بح هوو

 ثراو لكتاف عسفرلاو عفرالا مهب ناكن او ع.4با لعثدق باكلاو كال اوهام هلع موكا

 ضئارفلانالاو نمو نورثكملا مهنمو نول امم نولضافته ماسلا باخضاو ثراحدنأث
 كاةنمو) لوعلالل_ة: لوقلا بجوعل_-عنمهناف لودنامريخهد:ءاخ لوعتدق

 باكلاالول ةياتكحلا ههتقء_ءاممتانشلا لولا 30# بالا نم قالش ىالذتسالا

 ذ_21نهبهتلاامناو الاد كل ذ ىلع ماقا هنوك عم السسءاسا نعبهتلا سل باوئلا ناك ام

 ندالانطاوع سانلال_هحاام ىناع .تكحلا!بدالا در ”ىنايرلا مالا الولف الئكو فات م

 انداةيدالا رت نوع دقف نطابلاو رهاظأا ف نطاودال مكبسحلا بطعلا ىلا مهادا ىذا وهو

 لاكن مو غمارنم اهلا ىهلالا عضولاب ةعوضومبابسالا“ اًمسبتسلا را لوتتلاو

 ردشالو ىلعل ا تاير دلادل ل ده الش الاو لت اهعذرتهاوعدإ هنال عقاوهبهير باد ءناف اهعفرب
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 | هتالاسر ىف ه,تءاسامو لاو>الا هدعمهتارجاه+_ت:عردصام بسال هئمداربام يسع

 | قصت ناكأمو دما مزلام ىنابرلا شيشنتلاالولو بئانتلاءانام ىهلالاحرفلاالول لاسرالا
 | نمدو لاو دسسلا فدسة:قالطالا كلذ نمو لعفنملل نكلو لعف:مهلعءافلا بهاذلاوى الاد
 | ئانلامهتمو سورعلا ةمون ءانل مهتم دقر هريقف تيموهفد لسا ىف حورلا مادام 507 بابلا

 | هيوم قمر ٠ىباذاف ديؤمر الاولو ذك امهدحاناعم ديقم نيه نددحاو لكو سوبحما مون
 ! ةتطلركت نعت نم لاح كلذإاو هزصف نمناك ام لوو هلأ ىلا داعهريقىف امرثعيو هرم ىلا

 أ ءاسو ىرغص ساس قهذهو هماسق تداك دة تام نم همم الع هلع تادام دنع هتلامر تاو

 ًأاهتعكاراماهتوكل اهئادبا, سوفنلا تسوزاذا كاذواركذ ىربكحتطا !ةماسقلا نما ثدح
 | درخالا ىريكلا ةماسشل!كلتف امعرمش كح مك. اوسع جر قالطا !ناكو املاك مكس تومم اد

 | ةرساح ةركسصما ذا كلت لاف كل دمه: نمو ةرفاملاك مكمللا ف ىهامو ةرفاملا ىف ٌدراكى وذ
 نمد لكى داولاو لاملاةنتقللذنمو لكشلانءتلازامزكلو لئلا ءدعىفاوتمئااسغا |]

 ناكسنسدنا لعام دنكلا نمةعطقدلولاناالولو لاجرلاتزيتام لاملاةلاماالول "ع م بالا
 ملنموقحلاهملابدنامقفاو دتفىغثانخ دس لكهملع قهشبلالا ديكى هللا هتاشام دلما |

 انةلخامهنافةلملكىف !ماطلسروهظتهلعلاتوشنم مزلب امو قافشالا مدع هةمناك قانولا. لي
 هدآمعلاهلصلخاالو ةدانسلا,هدرقب لن ءاننمو هندامسإ لقي ملف هللا هل د ن هانم هنا عم هيدامعلالا

 راثكتسالاف اهتوكواهتسعىه نتملا ىلعةدئاز زيعب نحلا تسل هل لكا اهتيئاامو للعلا توث عم
 رثكلا باطر ل5 صالا فرع ”ىغااقدصاملا/ ىنتملا قالا عمفقو نملاخعلاءادلاوه لاملا نم |[

 نيهجوو دوت قاتلا هطعتامل قئانملاقفاوامنا "64 بالا نمقفاومقفانملا كلذ نمو أ

 فشل نيايعدينيإفةروصاا ىلعلاعلاو نيجوزئت كح نمقلخو نينئارهالاىأرالا
 هلئبك سدل هلوقىفرظنلا» ري_.كتارظانلا فصتا اذا نيدعتأ نيب فقاولا نينسعو ذالا زيعا | ىلع

 هبزنتلا نب عمت نيعا رق نسي الا هذه ىفهل ىحاامزيبتو كلذ دنع دك ريدبلا عسا ودود
 رعش قافنلالهأالابادااخ قافنقوسلاف ه.بولابّردااماةموهو هدشتااو

 نادععابدعم تقالنأو * نعاذ ترصبا ادا ناعاموت 1

 أن وكالك هعءالاالاهعجاق هدحاولاةرث كحرزعو دئاتعاافالتخا عم جنك مكعم وهو

 0 بالا نيمءاسملاو حامد !ىفءادذل اةباجا كل 3 نهو) ةعسااددذهبحاصالا رثعما

 | ناذ الاو عمسلا باضال نا ذالا نالعان سعأ تاعاسجلا دج ا دم ىف تاجاسنا اه داع ند قطادارأام ||

 نذ ىندعي ل نم هب شع أ نع« انمءال اريوظي كالاسنه هيعاد عمن ناو عم»أم ه.عاونذاهل نكي منع

 هللااف رماهتركتىفالو رئاءادنلا فةيد>اللامو ىعاولا عمسلا يساصوهف ىعادلا باجا

 ءاذئااوةةلباةمن اتا« ىللاو هلداومنءعولدافمهلاسلاو هلدافم هشاالاهلاالو ل ذاةمربك ا

 عرشاخ تاق. اننوفراع تاووالاةاعدناف دشرلاموع مدع ىلعىل.!دناذالاو دعمأانن دول

 ل ةرامتتاكلذنمو) لعفنمةلاصالاب هنال لْعغ_ثمالا امو ناوك الا هتلغشنمالا ناذالا

 | عرش مواجا نمو راسشحاو صرستلاهأ رافسالاراجت 51١©. بابلانم ةراسللاو عبرا
 أ مهن. هنوفرعتا مف نيرفاسملاةذمالتمه ةماركلاودعدلا موا ةماقالاراقو رافسالا ىف ةالس هلا
 | ناكنم ىوتعلاووفترابو هترات ترمس نمو ىدتهاوهفهترات ت<ر نك مه:ءهنوذخأبو
 ٠ هطارمصن دقو هوجان ده اا هي دإ حانرالا نههل لوح ا عالع دسأ طع الذ هلع هلوزت ناكو هءلا هرقس

 نيدعتسملل هاو حابرالاب منال ددعلا دعا نك لضفلا فودام:3لاكوهف رباسفلا لجلب هليرد
 رجالا امأو دعاس.دهامملا تخرفاستكالا نم هظدوهو باسيل تف ىلا لو هيحاستةملاك

 نس



 الا ادح اوناكن اوما صامملا له ن*ناكناو صام ىف هزم هزيع صاخ دادعتسسا نعداذ ا يك

 ١ لونا هنمع فو ل دال 22 ىوهو هعنصلو هروصتو هغسوو هِقّرتو هعوتاداةءءالاف 5

 ]| نعنم بالذنالاهدحو نيالاهريصعف رظااملاهذهىف رصايلاوذعلا هر اذكهنكلو
 : 71 هيسشتلاو هب زختلا نيب عجج ن مالا هسنداا ادهىلا ن نطفئالو هسئلاالا «فراالف نبيعىلا

 ١ لا.غللامو سكلاو لقعلا نيب لابش ةروصكو هو طلع ب>اضو وو طقرسف همس ن "0 طقف هزرن نم ١
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 وهذ 0 راناو ماتا حا تع رياك اسقم لك هقلا عم ناكن م ْ ا

 عجاف بفهاذلا كلذ نمو مئاملا ىوَقتلاو رووفلل حمانا خزربلا ا ماف سفناا الا ىل#

 نغدرم نم “بها قيرط ىأ ىلا ل بهدم لكى. .تهذ ندب "5ي؟ دبايلا نم بهاذملا
 سوفتلا اهف مككت نا كشاف نمر عطت هس قراف ندو هبال ا

 ٍإ هسخاى هس ر عش هس دقت ماسقع قسعت دق هن_ههولعا هدا ند حريب الدببالا «سيكتا

 الإ فيك كلا سلجم ىف نيرظانتملاناىرتالا عازتلاو عافدلا لد مهو عا.سسلا شابوا هيلا دّدرتت

 1 ءاسا مولا دحأ ثي دخلا هعزان ناف لد الا هنال ىل ها | ىسهف ةماكب ماكست ناف هه الكن يعف مهعازتب

 اذا "#5 باساانم هل-هلا فعاضتو هل-ةالارئاو كلذ نموإ) بدالا بح و:ساقبدالا

 د كلازه لصال اىلا عرفلا درالا س دلو لدهقلا اًذتال لاظلا فق لنا ءاحو للملاو لقلا لدأ عقجا

 ثوناح ةعزولاو نوفطدمةلوداا بابراو لدا ع نم مذيامو دمع امو للعلاروظت

 لال افو> نكاولظفوخال *« مهسؤرا قوفمهمدريطلا امك

 : دخالا مه بتراازيهش بتكلاراظتو هسلئاالدو-ولا باعصاو ةسغااال سول ا لهأما هو

 محاله سعاد هل _هط هرهظع ارامل علو هلامهال هلامش ذحالا ممدو هش روق هدم

 ىرخالا ىف نورتثد امس ف ان داا ىف الملق اذه هياورتش او مهرووظع ومو دمام هاا نك

 ْ مهف ميظعلاب ايريسةملا اوعاّسباو نودلانىلاعلا او ءاب نواعب اواكول مهسقنا هباورشام سدا

 ا بةترتلاو ميلعلل دب هاكات بايلان 0: برهن اغرق ءكلذ. نمد) نوودغملا

 ىلع فاو ندو هققو ىلع همر هتاخفف هلعت اعالق 1 تح ةمكلطات ترام ميكعل

 ا الو 2 ل هلع كا ”هلج نم ١ يامل ملال ناك اونو هققالز نقف ة فز ا ظةلز الا ا ه

 ْ ل_ءهناردقولو م-عبال ىذلا مهما اسدلاوهاذ_دو مكح ىذلا مكسللا ندقيسسابا رثادل ىرب

 رادقإلا ذوذ:نمريبدتلانياو رادتفالا نءرادتقالانياو را نمزاارطضالا نما. ١
 رامغلا لاول راربالا هلودعو نورها هفر ع ران هسأر ىف لع را. بح مالالاا.ةئلاام هنا

 مداخ معو باول نم كالملا ىف كاملا كاذم كلل د ندف) راجوأ سرذ هند لهنا الا قرع

 مك ااسها* ءاعت الا تناك او كلواملل دم_بااناكأمع اسال االولذ كواملا وفم هد. موقأا

 0 مدالا ةنتره بعأ امر ظااق هيك داذاب < هناق هش اق هع مك ىعسملا ملاغلا عن ثدرا دق

 هنانيئاودئاسلوالعىهو هيافءانالا ىديالو ءاعدنمالا لا بسال م-رلا ىفرثالا نم ىطعأ
 تاكدا وم هقأ لا أناماو هلاك د_لا مدختسس ديعااو هلاقع ديعاا مدختسس دم_سلا

 دق حال طصالاناث لاوحالا نئارقب فرعتامنا لاوقالاا.معذاتىتاا ماكسالانال لاقل
 هللذ صوصخلا ند ةمومتلار معلا اذمو صوصخلااهسالو 0

 نما قالا ةمواقم كل ذندو) نولغبالْث  نةنواكأي ىتءاركسلا ىلعسثارهلاك ل اجر
 || هنومواشب موقق نومدب .ف مومذملاب نوكتو نودمكف زهاب همواةا - 17 بانيلا

 دسعلا ن ندد.عسلاو ىضد هبامل ميل تا او ىذرلاب هنوهواةي موقو تؤلاانسداؤلاهرناو ريسعلاب
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 ا تامتالا لامعا كلذنمو قواد عارم امض ومالا تأك نسينا لسرلا جتنا
 الخ قاف درضتو * هتلزئعيلعطالا ىشانالا ن هلمدأ نه ىلددا ام يلا باناانم ناوءلانود

 | رد نمو لاقاا كلذاو نيملاعلا ماما ناكل اهقلخ !هيراعاطع ام اهّةح هسفن ىلع اول هنن نم

 , ايف ىثاملا فرعيال ةلظملاقرطااك ةموهمتن اكحاازاىناعملاف نيلاظلا ىدهع لاش اله لاق

 مامالادمسسلاو ب ادد طقساذأقف ىولي :الوريسي | ده عمو ىوحقةاو 000

 | ةفالدلا قلل اهدعشب هخان'هسار ىلعو هحارسهدب فو مامالامامالا لود مالعا | فراعلا

 ةيلقأام لسع لؤسرلا عذلا ل ارث نمو فاشلا اودو ىفاعملا هاو هنا ةهاع لان ندالاو

 | امأد ”نروا_ةااولاو>الا باهصانأشن م بودغلا ىلع عال_طالا 3 ١و7 بابلا نم ليريد

 ١ لود الىذا!توشلاهلذ ماضيال ىذلا صخشلاو ماربال ىذإأ سال اوهق ماقملاو "بألا باص

 ا ناف هناةىم .رطاو> تاعونت ىف حبّر فم هير بدأب بي ءداماقأا ب-اصق لديشال ىاارودلاو

 ظ روم هلع لاح اةديسشل ا” ىه هو هلدأ نم ام افرعت نأ سفناا تداراو هل نع هلكت فاض

 .ضب قئدتل هدودو ىف هاضم اقل ديرىنانكحتسا ىهااممأ نع كلذنوكيدقو لاحلا
 ةعاجلا دنءوداذكحو كللاه.قابام ىلععالطالا كلا فت مظعأو هدوهش هللا لاحر

 .ثوكم كلملات اف ملظالا م للا !ذهءارو نمهدهشام تالا فثكلاو ةعاضيلاهدوريغانتعاضيو

 لوصملا هلاع ٠ نم كلذ نمو كهعسل ْن ند ىلع صال ا مهيناد ست ناف دمت ملام هتل اسر هتروص

 اممتعشابو تندد امينعو نينع ىذا ني ريثلا لصح هلاهلا ىف 7 بالا نم هلاهلا ىف

 ىكو+ساف ىج ىف هزع نموه ةنعلاةلود بحاصو زقلاةدودك امهريغامه 00 تدحو

 روهللا ىجحال اماقملا هلا لوصولا نم عنم.ىلذعولو ,ىرف ىل* هل هنال ىعالاوريصللا هكاردا ىف

 ١ لخادفو الثلا ءاهتلاف ةلاهلاتثدف. ضفالاو عفرلاةعشالاترمعف ضرالاوتاومدلا ||
 انجوخاف طءسو بكم ىفاماغ اانعمودو طحن اهلاهلاث مح نموهذ الملا دوجو ناك لاهلا
 زاعالادرو رومالاءذه مكحاامرظناف هئماعمج هقاش ضرالا امو تاومسلا ىفاملكو هنع
 دسالا ئزح ىف دشالاب ىلب نم كلذ نمو دومالارب هتهللا ىلاالا ىلاعتهلوقلتاو رودصلا ىلع
 ٍ ا "هلسرملاةرهطملا ف دعلاو ةلزئملا ب ةكلاىفءاحاملوةااقدصا ١4 بابلانم

 5 هلوسر غلب و هل اوسر ناسلي هناناهتازنق هسسشنولئاعال ىذلا هسشنلا ىلا تاز هيزنت «غلسال ىذلا

 ,لك ىلءو. كرتش مهو أ امهلثم سنل كاان“ صو دلو كما هيءاجامةروصركذ امو هموق ناسل»

 لزنتال ىناعملاو لزنملاوه امنانل سال هتتمالكلاو اننط تارايعلات ال لاكش اهفةهلكلاق ”علاح
 .برالب ظفالاودو ىناكحا ااظفالاوهاخ لوذا!ناكناو ىهلالا لوةااوداق تارابعلا تناكنا

 مولعمودو لرقلا اذهالالممئامو الملقموقأوهفيكف الءادناكنا بيغلانيأوةداهشلانياف
 و ارب بايلا نمءاقالايءاقلالا يف ة_ىمعلا كلذ نمو قطالالو قو موسزاءااع داع 5

 *يطعب نكجحا هاوساظناحل_هبالداوالا احلا نال سسعلافف ظواماوهف سرحلاب ظفاحلا
 | دّدف ىوقالا ظفحلاو هسارحلاةارهبفو ىوَتلابسىوس بسنا!نمرهظرالنأ بدالا

 [سيسدلا ىلا 0 سرخلا ماهم مصعلا ماقالو مهواابو مِعأامفمهجمادقو ماك:.اناوحّرص

 نئانصالوز قام عناب س داس راملاؤ نياك رّدَملانأب : هلع عمم تهمل ان سرد ع نءلوة.ناكأاملاطو

 ]ايعامإلا» اشدامو ءاش ىتلارومالا نماذهوءاشيام لءفي وهو دوه لال ذيدويعملا باطن كا

 هتروص 86١ هبابلانم قحلاةوعددرب قلغلل فدك كلذ نمو مثوهىذلا هاطءاامالالعامو ||
 هريغ هنا توصلال بخ ادنروظاذا ىدصلا, كلذ هياام هلا تدر هتءاضبو هشلعتدر

 لب ناسنانكل 'لاردالا اذهوهام ؛اإ ذكن اكملكف ىدصل ! كلذوهامو هسمأو هنيءالاوهامو

 بأل د



 ا

17 

1 

1 

1 

1 

| 

 ا

 | اودقتعاامخ همايقلامون همالعلا بامصا مهو هدقتءاثددجوا هيلقفارددقته«لكتلذا أ

 | هو دةةعاىذلاو  هودقتءااماوذزع عمو اوت ةروصلا كالةريغفف مهل ل جتالكاذاو اوحغام الا |[

 ١ اها نم فرعت الرادلا عئاصلا فرعيال عون_داانا عماسللا مالاو هو دوا منال مهفرعام

 ليسلا 519 تالا لها ىريايربسلا كلذ نمو كلذ عاف اهاوسواموا دعن هالو

 ةمالع ناكف اهناععهتفعاو انام هتطعءأ اهماق د اواهمركس انك هعوجشا مذ م كلل ةعو رمش ا

 لإ تاهسو لبسلا تقرطامل لسرلانا ىلع نجرااد>اوالامولعم نا رك ال فالي نامزلا
 اخ رع ىف هولعمت الف ل هللأ نيد نأ تريدأ اهنزحو اهغتاازاو اهبعهسص تلا ذوات زح |

 | عجانلا اودلاو عفانملاو حلاصملابملاعلا هناق اهاتاوامالا اهل عرشامو اهان'اامالا اسفن هللا فاك ||!

 فرع نأ بهذه لكح عئارم كلاب هللأ باد عفت او ررضلا هع عقدتأ عرتشامليعتتسا ننال

 ناتكحللا و طتئاخ ةلازآوا ررقتت اما ةلاقم ايف عرسللو الا ةلاقنءاخ بهدي فك |
 مظعتى لا قاطانمردان نمل ذنمو هلسرا لجو رع قاما دبا لوسر كالو هةلزناكلفتال 7

 رولا ةثرولاو لسا الا !هؤرعيالو هرشنئم قالا ف قطعا تاقص ما © تايلاند قحلا ةفص

 ثنالوب ةحانفت نع هاريالام ن ىذا - نمىرأف تعفتاو ان عفن !اهتفر «ءعو تعتجاا هترعاشو

 هاربا حضوا وهو ْنيِعاَدْرق ند هيفال ىشأام ناسنالا لعيام هسنح نمان أ اق هيفا نمءكْمك

 زعم قل لو هارينيح هلوهام ال هلمحوماراذأ ه ركسذوههنال_هيالوهامب لوطن كلو نمباو
 غلبتل اهاود نيد ةّمالا بداق ريك لاب ريغدلا بي دأت ريشا عنخ ىقح هءوه نم ين هشاخ ىف

 هنلعت اف هلال سرا نددا االول افا اهلومام لمد ىلا بدالا كل ذلامعّساب

 ةرختالاو اين 11 مام بابلان د د_عبامىاوسلا ءازمللب دهس نمل ةنمو
 ردهلاوريلا ىف داسفلارهظاواهجانإ الماد إذ ىف قا م-هاماق مولا دنع مو هلصاصتخا!الف

 ىهو ةيربل | ثم شاف ءادت اوهام ءازب هناري_ثافاواعىذلا ضع موتي تيري

 ةذحاو تع نانزعبك د ناتفئاطهفتفلتخا ءاشلالادالا لانتال قترملا ةبعص:لك_سمهذهو هنرب |

 ءاوس هش كإدالو .قوسزل اناس - اوَىةمالو ئرتتمف تفاحتين ليلا ىرخا هيزاحاام

 ايدلاقرودالا او اع مهنا العلا ةقرطلاالا هد ص نيعودو هضرغى ماقام رمصت لب للا

 نمو ءادّساناكام ءازري ناكمألا كو ا سها اندلا اورام هتلزختهولزناو هشيتر سعالان اودع لذ

 بييطلاق دحاودوصقااو دصاقملاف تدع 1١" 4 باءلانءىلوالاف ىلعالا الااعارندلذ

 ريغ ند هسفن دنع ىرب سبط مًاتاذاف. همكحو ماؤها 4 بئر هلوباع ضي رملا عفت دهب

 هيهن أمت هعفن الا تدصقام لوش. فهادب تددقامع ءازح لوةفّدل دنع قاسالأ سف هأسشد ئأ

 ىبالاو م كلام كعفنالا لوملاءازطااندصقامءاذكو هللا َةاَوملاةبودالا لاهعتبسا نه

 لدسالوفدصقلا +هقلاو هتلعفامءازس نفل هللا ف تينا ةيئك هللادنعروخالا كلذىف

 هعقرتنا تدزراناخ ةعسطل ا ملاعن ههنااسناع ىل_ءالا الملا ماتش ةعبرمشلا تينا درلا ىلا"

 عبامت كلذندو امئالان ءنوكيام عضوا اذهو ءامسالا فالتخال دف اتا وتلزنم هلزختو ابن
 وسار شلاككلا 0 يك "16 بانا ا ا

 ةنوكح ىف رو دنع ا مهو ا نيرو اهي

 مكافقطااهريتءاف حارل_ةءوذالا ملاسملاةصتيالو عراشلاو عدتبملاه رهاتت علاطلا
 اًماواسمىلءةلالد امي ماقن ا: زا ىف اتواسف اهاعرت_سا ىلا هعب رشا اءاهقلساو اهاعارنم

 اعلم نهرحاو شرحا هل ناكح ةئس> 5: ء#دن وس ْس 'ملسو هيلعهللا ىل_دلاسةف امهدمق ا
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 تمسق ىلا نخ ىلصي قحاناكاذا م ركل اةريضحا منال معنلا تدّدعتءامسالاب ةئاشلاةأشنلاو
 1 و تمحاالال أ الو: تاقالا لؤوةءاسات ىدهعود دائعل ىدنعءنيو ىقيتةالمأا

 جرخاو ة ةموؤستهةالصلاو هلمودلادهاشلاو ىئاغلا ىف دحاو مكس ةالدلاو دبهلا هل قىفقالاو

 ْ | لمح ته نانا لكفاقناف انمف هند امشا اددلو نع ةجحر اه-ريف ةقداارذخلاب همولعما هراكذا

 ةداهشب اعلا فراغللوهم“ :هتق.ةح ه.رىلارطت هتقدصىلارظن نك هلاملةءالفهلارطناذاق هلام
 هتصاخو هقلاله أ معنآرقلالهأ ٠ + بابلا نم: الث تنسب النل قالا كا نمو هدابعلكىف
 ًارهظ مدقق الا توماكت الف قطن امعالا نوت. ال بح هناا همالكب ب مهصتخلا هد امع ند

 ًاهقءاطعلا لي زرهييحممل للا ن نمقانلا ثلثلا ىفالا ىلاعت ,هتابالف ثدس اا تدك ةراو هن

 الئ ذكلَذ ىلع هلعفنا مركلل رينا: الل إهًارفاسا أين أى م دقو لنذلا نم: هبمهصتع

 ضرعاو ةسغملا دادحتساو ةئعشلا طانشتماب ضرعفةسب رغلا ةمكلا ىلع كلذ ىفاتملطذ

 لاضافالا سوفنلانم كلذم-هفنمو ةئثسلنالاعفالا نم ةثيدخحلا ماعوالا هلا قيسا-ع

 هللا ىلد هنلال وسر قطن كلذاو ركحلا ل. ءاشراو ركسلا ءاغش ا لاف لئاذرلان ءنيهزتألا

 دوهشالاو داانثلاىدوحولا كِل 3ندو رتتسسيلف ةروذاقلا هذهب مكس لا 000

 نعملا لكبحتلا نيعلاتشتنمعلا دومثلال هأالا دوسولا فرعبالا 9٠07© بانلان
 لاا كلى ممتامع يم هزيجب مدعلا مهلا اناثعا مدتااىفّوساةءور بدالاززعلا له دنع

 ناسعالات اوزيمتت مهدوجوىلا'مهزربا اذاف دؤدوملاة بور لم_دفتلب دودح لهغتال
 |[ىربخ ان قؤرلاوف شكلا اندال لاعىفهتنادحوا رتساو هلع كيلا ام قة-وراظنا معدود<

 نياق مكح قطائرو اهالى ةعانناىريوامتوك ليقاهتمعىفاوادوجوال ىتاارومالا

 | اها سى كل ذدغي دوغ تدهئااعارامةلاحالو تدحو ةعاس مئامو اههالز نيد هداسع

 أ اهنرطمنكو هلع كلئماف قيصحأ ا يوذم | دهن قد راملا ىلع تعمر دقق: تنطقن تاق اهاراك

 قلل ![ملعىتا!لاوحالا' ٠8" بابلانم قانطالا» قابطاانعجوراناكلذنمو هيديزمب

 ىرتامنمؤتال لاف مماوكصا هنوؤد نك مهنابعام-هلاوسانمو قاانوْؤُد نيدعىه

 1 تنااع هسفئاوهو كس سفناتنأ كمدقتوكو ك.مدع لاح ىف ارب ىر.هللانا ملعتو

 كل لاق مفركمف ههجوالا' كلْئث لكملاعتهلوقت هيلع همن كال ذك دعم تنأو هسع عمور ةبك
 هلوقىف ةهبشلا عقومو هنوكوهناذ تءقرو هئمعالةرونالار د- لا نمل د لم كلذ نم فرعت

 رمقلا فسخ ربالاب هلع عم لاقف مح ّمءانيحءام_ثالاترتتساو لافاخروناذ ناكدقت ههحوألا

 رهاظملاو كو رهاظلادعلاك وبرك نفعاو نيفوسكل ىف ةرداظااوه رمقاانيعو

 لح أ زكلو بادلزتم لكلاو باح كلم لكس م« 4 بانل ع نمابتكلاتترالع كلذ نءو

 | بح )لامك بجي هللاتاف لدتالو ىعالا, كفرعب نأ هللا لأسأ لج اهل نمالا امو باك
 لالا ك.ةشيالو ك.ةتدلالا كوع ديأم هناق بطفلاةشاذاو بحاف ل اعداذا بءاكل عاف

 |أدنعو .تطقسريبللا ىلع قحلاتيردنع قلطاءاقبالا ققصي نأ كيال ىذلا لباسهلا مالا ام
 اعهللاثصق انترمدعدالا كل ذانذر ءامواننمصن وانعم ناكهنرا اني ا ا دهل ت تططحا.جدةنا

 58 رشا و تاك بترلا تا ةرع بتكلابو آر نمع ىف” كل ذل ءااوسنءازال اننا اح رغش

 |ةاواسموع اهنالا عداد نمو نور الز شل ناو ناوثدلام ك1 سار ةلاةزيطح ىف

 | ةفرعملا ف هلل_.ةلاجرلا ض»:نا قنضااموءا وقتل الن قنا م٠1 بانلان ءازحالا

 | ثاداسلان م ماهفالا لهأرثك"ا ىلع مالكلا اذهرمسعو ىئفرعي نأ الا ى دامو هنفرعانأام لاقت

 معامو '؟ ةدتسيلاو اياب كلذل هل تفأ لذ باوالا هذه عفو باوطاىمدارإو مالعالا
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 3 حاورالا اهنخ ماظنلاةفلت# ماسجالانكل مجالا اخ مسرالامئامو م وسلا كفا الا
 حاشماوحازتماووهف حامملاود ىذلاق ملا ادعءامو فئانكحلا حا._دالا مو فتاطالا

 دارا نمو تبكصهئم بكرملاو بكى هنا عمالا مسملا اذهل عباون ضارعالاو تافصلاو |

 تاقلالو هردب رانأ ىزااودوةردقلاترهظهيف لاسحلا لعق تهتف لاخلا اةرودب للعلا '

 ىسفن ىلع دهشاتنكىناف ى.انالاريشنلا"ىنعاتساو رشا ماةمىفالا رهظرالو رودلاىفالا

 ال سمها كلذنمو سدشوردتفالم ةيناوءاعوالامئاخ قاوالاب ىلعت ىنامز لاعانأو ىسالفاب
 كا اسمهالا ع_مستالف نجحرلل تاويمزلا حد 51 بايلا نم سعشلا ةاعارسهىف

 نجت - ريشا اهلا جاف نيا رةلارقاذاف اس:لابحلات دو اكد ضرالا

 هللا ا ايضا يا مرو بضضغف هللا طه بالا

 بادالازاسل و راناعبلا اذه نمو امءأ ناه ربكأو ثأر لازالوا كت رل

 : لسللاو نقلنا لم للا ا اح ا اي ةباصصا

 : نينحلا 511 نايلانم داون نأ ىلا ديك نينا كلذ نو هميهااع هبمه امو همالا هرمسا

 لإ عدص كلذيربصل 10 هم دنع ف نحط قم هيف مك: هش ن نط فى مادام هن ةلظَىف

 ا تبكى هال عيراىوسممق عدوا عسوالاماسقلتا ىف هنا عمو مثع هلع ب نموفءيق هنم عقوام

 هطاطسؤأ همام اهطالخا.- نمدحاول مق لك لمعلاو ةينرلاو لحالاو قزرلا هعدواف عددا نم

 حورعلاو دوعمدلا بلطي جورخلا دارا حرص أ فهاد عام حوذ لك ل< هنا نينا ل عاج

 مرو عدعألل محرلا ف ف ذي نأ لبقن م رم لوااهلع نوع ىلا ةرطفلا ىل_عهحرخأف

 قلق م كش نماعنات ضهتاو قالا فرعو نيددلاو اديه نيفش مناع نيئسع هل لع

 بابلاع نممهالان مسقلا كلذ نمو در دثلاو ريصالاءوسولف اريوفك اما: ورتسلا لزاما ارك اًناماف

 نورصناع مسقاف مدعلاودوجولابو لا سدقاام مالا عج -رهيلاو مع فرسشل ا ناالول ب

 اواك ناو ءادع_ب ءاشثالاف نورعشت الن ؟لو هن مسا هيتس ولعلاراهظا نورصتشالامو

 هم نم هلعودامل هما: نطنيف "قش قيشلاف ,بييمحلا بئكلاو برقا دبعبلاووف ادعي

 تانظعنع اهنطد فوهو هما تعث نمت اردد هلع نحب هضخإل هما نط ف ديعسدعبلاو

 01000 نعدحاوا دهف تروسف ترمس اهفوج نم تدعشتلا كلذ 12 ام ثتدجو

 لذراىلاّدر نملئهكلَذُف اب نولعتالم 5 اها نوطل ند كح هلودب حا نك هما نطب ىف

 يبا لاعاشكيف هلع عماش اد هدوذج ماعلا مزلبامو ا. لعدم نم ممل_عبال كلا رمعلا

 مال ما تارلاا ن ند كاكا ىهنياو تاةوصلاةراوّد_سا كلذ نمو مما نطا نب مج رخاذا

 هركيام فراعلاد_دعام اعرب نمالا اهتلزتسم فرعيالو هرافلا عاصمنااالا هراكملا
 راهالارودالابلهداو رودسلالام.ساىقرفغلا نيعاذهو رفكلا ا هداسبعل ىذريال قالا هوعالف ١

 تانلاو لايعمل و راصاالاىلوالةرب_عا كل ذ فنا رايتعالا عرشاد هاو زاتسالاة ر <

 ناءس الان د ءيثهل فال رايتعالاومصب بان عنمالو باج هئم عفاش لمسدءاطعلاو لقفقم|

 طا# كب كاروظ>متنأو تاج اوراتسالا ن ندهكىرتامل بابحالانيعان نعب اح ىف كنا ّنطتأ

 نم ىبضلاا نص رع بَغ نم ءابسالا هيزيت كلذ ندو كرا سل كءلع ظفحاو كاش م: لاق "كي ديىفامع

 زيقلان رم هنمط عب أم دودعسأ ا ىف ىلعلا ىو عسالا جزر هلال عوكرلا ف ميظعلا ل ؟ ٠ © بابلا

 5 3 عوج قلذ تطعأ ىلوا هلضافملاو لذ اقم سهالاو لعالاوداماو لعلاو هداف دود1لاو



 راو

 الأ امو دبالا لاف قلاهلدصم .هشرع لوح نمنوقاح ةكتالملاو هشرفىلالزناملو هيلختب عملا

 ا ريك ناو ده اسريكتملاو هيحا نم هب صخو هن رقدوحسلا لعح كلذ دس أم دعت هسأر عفر

 ||| سوفنا|طملاغاكل: هسيطاعتنمد ارتاعي الف هيطعت هتيترناف رثكتناو د-اووداكأ]

 |١ ىل<و مظاارغنو مهتلالازا حونلوسرودو حورلا عبص دوعر شن الف سوسحلا باحلاو أ

 تلهجو هريصبلا هللا ىعاو هريرسسلا تايخا ل لعيالوهو اذه لثم نمهل لج مو مكلاو فيكلا
 ! مكس اكلذ نمو ناكل لكما سايتاالا عقوامإف هروسلا ىلعهروسقملا برضو ةروصلا ||

 ُ هيفدعدوااع ملقلاهاغشف هضشد نمهةلع ندحوللابلط 51431 بايلان م مقلاوح والا ىف

 33 مها اها دفامو هلم لقلا ىف تناكدقو هل_دقمهبق مولعلا وسلا لو ماسلا ناختس ل

 ا لاكلات وعن نمسل هناو لغتملا بابلا خفو للا ليصفتب هتكرح نيمل ااسنئاو لع نم تناكالو

 || لاوقالاو ظافلالا لاججالا لحمو لاحم ىناعملا فلاج الا لاسجا هللا لع نوكحي نأ

 ]| مانقم لكلذ لكلا توعننس كاذد_:ءناكو لانج الابفصتأ هلوق هدبعلوق لعجاذاف ||
 إل لمكلا نموها لما نمو فراسعملا لصف هلع فراعل !لايكف لاجر !-ءلكلو لابتم
 هلاك نيعوهو قالا فلدنع ل صمم اوحو لا ةعيتلا د قاف لان رفقا كلذد_صقينأالا

 حوزلا"ىتلا لوسرو ”ىبنلا ثراولاهلودر 5 باسدلا نم ”ىالا ”ىبنلا )عدل دنمو

 ]|| هغلمالنكل مومعلافودو صا.1ناهجولا نمىهلالاه ولا صاصتخالا لدالو ىكلملا

 ىرديالو اذك ىلرطخ لوف هنعء هرءش ددحو هئمهي هءدطاخ قملاوالا صدم نماق موهعلا ٍ

 || دخ املاتفاتخاناو دحاو هاكلعلاهدوجوبالهدووشبالا هنا له زافامو نيعلاب هله نيا نم
 آلا اكح ةجرلا هتطعءاثهدنعنم ةجرهاناو اع هن دإن مه دابع نم اش نم قملا لع دصاقةملاتءونتو

 []' هنصنم لهذ طرتشااملازاو طدرام لذ عد راملا هيلع ركناو جملا فمكحوو شل ا طسوتف

 ا مهرومأف داتعملاقرخفدار 7 ىف ىن كك ىح هيام لع معذ همس فرد: لو

 : ىمومورضاتاك ليسلاف مهو ليسلا نم هوءرش انعم دقاحو ل_برلا ماكان ءهحراخ

 ٍ رودصا! ىف رودصلافلغ كلذ نمو ميقّتسم طارمص ىلع رنا مالا هيلعدو» لوقو مب لكلا

 || تسعااجنال ىمعت نأ اهل قو رودعا!ىف تلا بولقلا تءعام رودحدااالول ؟ 8 ا

 | هحاواه دنعءرومالار هحراش ةريضح فتناكح دقو ىهسملا ]ل >الا,تد.قو ىمعملا كفي

 يلع كءالاهتازئاشو: كيلا تدر كاتعاضو يد انه لاق. داوجو لاق دورولا كلذ اهاطعا لذ
 : 3000 م نع هزمملا انأو ٌكاوسلامعااق اس دماو> تل اك مولعو اهست.طعاىذلا عت نه

 ا كتمعى ئيدجدتلو كنوكب ىعتردصالف 000 "ىلا ةريقفلا تنأو كنيعنع ىغلا ان

 ١ طس سه ماعلا عم هنأ عم طيضتإال ىطلادوهشناق هديا وري راع كرو صف ترع

 لوعت ام ىلعف دع ن نءهانغدالو قوك قهروهظال لثاسلا للعلتاسأا ضع ا نم كنزا انهو

 ال ءاسؤرلا ناك ثدح سا( ءارودص ؟4 بالا نمراستلار دصرارسالا ى دك لذ نمو هيف

 سورملا سدرلا . سوفنلا ندعم ناك ناووهف ءاسلخلا هيلع اهلاودان مكحت نمرييكلا سرلاو
 الا رعد ءاشد نه كلم ا عزنر ءاشد نم كلا وف قاكلان وش ىفالا فتكرصت هلام قطا نا ىرالا

 || ني عوعؤو نمالااهريمعخامو ند رلااهريمخ انه ةميشملا نا لمخف ءاشش نم ”لذدو ءاثد نم

 هاطع |نرك-لاف ءاضّل ا نبعود مموشف هلع اوناكىذلا نا ىضمامئانرّرقد- ةانال ناوكالا

 من هناف ومال اطعااعهساعمكك هءاوغاودةرلاو لذإاورعلاو ةنالولاو لزعلا

 || قيفدلا ف مدلتاف ىضاقالالسمالل مصقتاف ىضانملل مكسلاو ىضاقتلا مال راكاو احلا
 مومقلا“ 0! ةلادق تن زهلعام ع ل "بالا نمل دلل! لال لمغلا كلذ ن هو مهفاف ىخذاقل انيع



 اننسنو رمت ا بارراو 1 تر مح 0 نيم هيهذمن ءاص

 هسايسلا اهيضتقنام ةيسشمت نع ةسايرلاو مّدقلا بحجانبجف هيغو عماسلا داشراو هنيتواناللا

 هيو ترفغالو هنو لبقتملف باتمان املا ن_س> ائملط توقلابانة تو توملا ءام ءاساذاف 000

 مكن ك7 انني هل لعام ىلع يسمن اكل اسنمم هملعام ىلعانارمثحو هناءانكصإم ىلع انو أ

 نو ثامر بلس ل افا ذكم نارذلا لع انلاواضولناتجا لإ قطانو تءاص نياظعاو

 كلاماهفتنأ ارادو كلاهماهيفتداةامح ُمَتَعا 241 بابلانمنازيملاف ناخجرلاو نفعنا
 كلاعاو هيئانكسافتاو هيعادكظءاو٠و هيعاوكتذاو عومي عوضوما مية كنازيم
 ه2 نالت هيهاوريغ كَس ناكرا تدادام مهما كرم عضواو مظاا كس روف هقاو تازيذلا

 كاوقامو كملاك لسا اوت تنعو ناو كنهو.ق ل: ءضرعا «ٌليدو هه تقر هنا هيواسهأا ف

 راهنلا لع دقو كسعش نم قر 0-0 كسفن نعلم غالف لا اوس كءلع جام هنا كاعاو

 ايثدلا هز نمردحاو لاعالا نش اي نيرتلاو لاغة شالا كنملعف اشانرلاعالاو اثاعم

 نمءرام نم ةراتقلا ناتاعا كلذ نجلا نأ رقلا فاسلع صوصتلا هللا يب كناعو ناطم_كلاو
 اش امسلا لازتالف ءادعالا هيفاكءالوالا همفف ناد ذااناسالا فروا 2< © ؟ .نانلا

 نع هنف برا تفشك ريسصم سنو ب 0 نسدحو ريسأو لست نيب مسهف نست تاراغااو ئسن ا

 هيلع هسافناو هدو د4 هتافّرمدت دعتانازرو هاا اف اهقافآ 'عص_قزتالا عروالل اهقاس

 نأدل عرشو 10 دمهشو قئاسو دسع بقر هل ءاع هدو دعم

 ءوسهس عل :تاو.كارادىلا ناوضرو هللا رم ةم_هب باقاما ليكولا م و هللا لقي

 هبيزنت عاق نموبح رش قط لسعات يوتا رسل ل سودالو ١

 ةمكرح ىف لءل دل كال ذ نمو هلدأ ضاررف هلع ةرغ نك وهف هريقولو هرب زعت هءلعداعأو هريهطتو

 صان عالا ضرالا ل رمهتال لدقثلاةكرح لسانهم للرب ىهالا ؟*م بابا ند ليتثلا
 ىلعدحأ ىوايالو داولا ف طرفا بلا عمةعاضرلا نع هلدذملا ةعاساا ةلزلزك مله بطخسو مهد
 هدحونيح هدحوانمهلوزني بلطي .لزان ادا هتلم< ملاعلانا لئاوالا صءب بهذدقو دع

 ْ هققحنا تافاسملا هيلا عطقتنأ لد هنا لع كت هب نأ جني ناكدكرح لوقا نش .هملا ىوتن.ال ىاساو
 ناالك همهفهالو هعصقم ريغةن_لاو هلظم تو هقكمرارس و هلعمموسر همهودل ا فركف

 هيلطت ىذلا ديزي ىبال فراعلا لوقي : نوبلطتاذاموأ نوبهذتنياذ لاق او هيملعلا لكي لامدلا |
 اماو هشادارادىلااماىهتنمل هتمافالاحىف هيرايدبعلاناق ماتملاىلعهلدذ ماطسب هتكرتأ

 ةلازَغ فاكلاتّدش ؟ 4غ بابا! نمنيعااروهط ىف نوكحا !مدع كلذ نمو همماركو اذ لا

 اههمجدازام فاكلاو اهمرح صقنامو ءانف لاحىف انأو ءاشعلاةالصدعب كلذوءامسلا

 قء-طيوأ قيسخلا عسول نأريغنم ريغصلا ىلءريبكل اداريا ىف ريبخلا ىلع طقس ندق دصتاَهَذ

 اذهل نك ام ناو هتقفاوف نونلاوذ هيلع صن عماج دادضالاوه ىذلا ماسقملا اذهو عساولا

 فاكىف هعلاطاانيعل "وهف هدوجون لعلا نمديعلا هللا هت هامو هدوهش ىلعهتاتركشف' هتلقع
 لاخقف:فاكلا:توكلر تايهلالا ءانمسالا رهاطظ املا تاما ناسعاىفاسنلة كل ذ|نوكلا

 دنعةلاسمنماهذلاام تانئاكلات رهظام تاهجوتلا الولف تانثدحنانابعاتنوش انلق عولطلا |
 ديعلا ؟ © بالا نمهلسرأ ن هفرعزمالا 21د ا ام نمو اددحوواهده5نءاأإ

 ءادرلا هريصو هيلع ةروذق ملظاا كل اوهذ كلكش لم 0 نحاكاينولاو ىلتلالغ]



 ': ؟ مل

 | ضرقلا مهفنلسفنلا فوهامناو ضرعلا ةراكو هام 0 هيدي ق فدل اراكلا نم
 أرابخا:مهلوقؤدو ةرفاسل ا ىف ل.قادهلو اهنسعى ةءاكااودرخ ا الا ديرب هللاوانت 0

 كلذ تم نوركذتالولف ىلوالاةأشنلا م اعرلو نولعتالامف مكت كنتو هللا لوقو نيبملا قدس أ

 رغش ؟ 0 تاقثلا ع ند فّرصَتلان 2

 ىىدئلااهفلالا ىهده تا الان دسعلا ةفلا

 ىوق نوكح امو ىوحو ريع اهلام

 قيكح ولك[ ىمكح اوه "فاو طنا

 ىأثن كيزكحت | || انداكانك لت
 لبق عرشلاد وه || || هب ت:كزاانأ

 ءالاضلا ىف انعجسو هذاا رص ادقو بهاذملا عسب ىف بسانتلاءالا نوكبالو لاصو فاأتلا
 ْكْنَرْه الق تءعامالا: مام لوقف ىكهدماذ ه س١لوقأف ىل ”ىلع ريف ىتو هي هلك اق هلعاأل

 هماشااىالو انهال هماكا مام هناك لو افا نم نكحنالو ل الاكع تاي

 فكلاو تكحلاف فتنطاو فنطا 58097 بانلانمراصاالاىلوال رايثءالا كلذ نمو

 تاوكتما تدرآن ا لبملاالا نكدنال ىئملا غلب ل فددنا نكسنمالا نوكمال
 هداسع لاس لك ىلعم ِه هدالب بارت 0ك عستالو هداسمع نيبو هنن[ نيب لت دنال لهالا نم

 عم ةقرتغم مولعو عصقتت د هيكلو اهاّوحالو هنو-امو ع هدالت مهم وأقو

 تنك ناق مهل رفقتنأو كدابع ممافممذعتنا حبارلا لمعلا بحاص ملادلادبعلا لافاك لذأأ

 هللااذوعا ”ىوتبااتعنلانمهبلاب فئاممود نيا ىوئباابدالا اذهىقرلطتا ميكا ريب علا

 2057 ظ00993

 نباوهحور حقو هتلكو هللا حورنمءوه نيب ذاكسا | ن نم نوك ا ىح نيلهاملسا نمنوك أنأ

 ىوةتلاو هو ماناللا ن تضواشلا لة الؤوطوملا ماعلا بنا 'ىوس هب رزييو هشام هم

 نا ىلاوللوىلامل_ةتال ؟ 88 بالا نمىلاوللوىلام 13 نمو د حاوريغفف هئاز سال

 فاضنالا نم تفس ناف لداعلا فدا للصافلام تحال اوه 5 هسيلا تدعد

 مداعلاب نعتساف ماصالادلاناف م طا نياتنىف مالا نموذعلا باطو فارتعالا كدلعف

 م , لص للان همامالا كلام لورا 8و روان ريخ ةطسار كشك املانوكمف ماظقعاب

 | ني مصلا ف ىهسنم عفاستملاو لاصمالالا عل ارم اهلنا عرش امانلقاذواو ةءاقلا موههداسع

 كادفاوهتناو دياقعلا ىف عازنلا عقو نااهسال نجر اوذاصءلا نيب عاسوهف نامالاو رفكلا !

 مدع هم ناو ممثودامكي ريشلاناتيراناف اكلم دكملاو اك رمث ىمسملا دئازلا تاما ىلا
 قمضاا كا ذ نمو ممهولاو مركححلا لهأ نم تنك مدهااو ثددحلا هقحدب سلام نيب تقرفو

 ًازاوالاترثك اذا لالظا!فلالظلالوخد لاصتالامظءأ ؟م4 بابلازم قيفدلا ىف
 ًأراونالا ةرثكنع لالالا دادتما ئعارارسالا ىذنءاذهو تدٌّدقفالظرون لكي اطتدّدعتو

 اعد نماعدىذلاوهو نوكلاو نيعلاة بدأ عم ىعنم مسا لكل ناكو ءافمسالا تفلتشا اذهل
 هو ىسالا ءاعسألاهلفوعدتامارا نجسرلا اوءداوا هللا اوعدالت كلما ىفذكي رمشلاء لوا اىلا

 ظ ْ أ ءامسالا ف قعملا فالتخا عم نينثانيهلا اودخعت الب ىقأو نيالا أ دف ىنسالا ماشا

 ظ أريسلا مرلدمف قحلامزا نك اف ىلءوه نماسشمو لهن ءانخ ىو ضرماو ىتاوتيئاف ىنسحلا
 1 | فقونمالا لسامو' فرع < نمل لسيد ند فاثلانيءىف لكلا صال ا فرع نألالا اذهنوكآلو

 ش 1 د ع سع مدس ال كذإا كِل دْوهللا دام ىلا باحاو: ماكي مو عع“ ن مىجانلاو

 2-2 22222 252 سر يجلب

 سستم با تحتسب ماتسمع سي بسسس بمس اممم .سيس سم يستسلم تن



 فاكملا عذا اذاهلا كلذو حضفبف ىلسلالا مالو مالا ةروالا درؤالا دأب هيام كوتفاوالا ْ

 ررد:د بعل هينغبالو 4و رعام هفرعو هفاك ام قاطاهفاك هل-كوبنأ هلن راك ام لكتو هلس لام ْ

 ٍْ ْكِدو يسملا لخحالااءام ءاحاذاق هساسفن | هملع ثمقيو هلنازلماتاوعام كوالا ل ء هوريت قوليلا |

 الأ ىلا هءلاثمةروص ىف لةناو' في رصتلا قبو فاكتلا لازو في رعتااءاح ىعالاردناو ىمعملا |

 3 فكو مدر ندب الذ ناك ام ناكسف م متأاماوح رغب نأ اماف مقام[ مةرمدنأ هيلا_تةريضح

ِ 
 ا

 هي ة.كرلاو كسلا بحاص مالغلا لو 00 مدنرال

 هاوهاف ةعاجلا ةقرامشدو( هطد رف ىلع رخ الاءدنو ةعاطتسالا لذد .لفك حراقلامدنق

 ا هساسحامرداملو ه0 واو يتلو هبيماحرات هشام كارداام ةيواهلا ف |

 ]لأ ةعاطتسالالذ_لىذلاامأو هناطلس عدله هنلام نع 2 4 252
 أ وهو بقرلا لاق ها قالها تناظىلا هاك اًوارقا مداه لوقف ةعابجلا عموتكلو |

 ءاعرإا -مسنمءادنلا اذاف هن اداهتوطق هءلاعةنسف همضار ةسعفووف ب.<ا١لوقلا

 ا مودلا بهذ ءودو 5000-5 هيلا ا مانالا ىف السا اعاتب: هاون 2 او اوك“

 فرعد_ةفريهظلاو رمدانلاو تاسفلا نب قر نم 575 بايلا نم ىعسملا ىل_جالاو ىمعملا لَو

 ٍ ىلأو درع نم . ىل-ع امصااو رودلابو هلق ىف همعر نم هفذب اع رصاٍلاروءالا بنام قتاةح

 لدارع ىل اطعأو مضوا عفاذاو ناع.سبماو 3 ناعا نبع: بسا اذاق نيد حتافلاو ني هريهظلاو

 نمءاشأم فراعلا بقىفف ذاق ربصاذلاو ٍةمعتلا غيسمو ةبجحرلا بحاض جئاقلا جنا

 أ قدح دو>ؤلارمعاو دوذولا دهام اذأف ري هن هلوه نع ريمجريعظااو فراعملا ىف فراوعلا

 ناكمنعفه.دثنلاب بطال دساف هيزغتلاررتس ملا باط دولا ن٠ دو انيبتو دورعملاودياعلا
 الأ نم نت نقولا كاي كل و ريزملا يلطف دورولا نكهءلاو رويهولاقرتقاع روددلا

 1 قولغالا اود_.ءا ىلجا ند ,ودوتعاامإلا اود_عبالنأ قل | ىلع قيقح 5 ع .بانلا

 ١ ريك اهللالمادإاو مدع نم لكلا مدهعيفراىده_هباوفوا قوقملا + لع توج واذهاو

 اوه رونا مويف همالعدحأ فرعام هماسقا عوف همالعلا ندع الولف رودلاق هلو ع ىلا

 وذو نثودباعالا لاق هيةفاو نم قفاودو هيفا نمفلاخم دهن عملك روك ملا فورغملا

 ||| انام ظوفحماداع فيكتسسلا اذه عمضواامو مالا اذ_هتعاامراتناف نئتؤماو هلظتاملا
 يّربتلا لبدحو ىربتلا عقوف همآلي وج دقو هريغالودودو !طظذال هريغدةةعاىصصاو

 دو# ماةمو دوؤروم نضو> كلذ نمو سنابلاري-ةفلاووهف ساس |١ بنعو ساللا درت و

 هللا دنءامو لاءرلا د: :عىلي_صفتلا هانم هريغ لاجالا ىفةرو ص مولعلا 584 بانلا نم

 ددقعتبا بورمأملا نوعي نوراشلا لكوتلا ليصفتلا ىلعف لكمتامو ل_دفم لكلاف لي
 فرج ٍفورءااودو فورظ ٍفورااق ىناعملا ناعم يناوالاددعا! نموداخ ك-اووهو

 نو ايش لدذو هيوعأا لت اسما ىفضئالا 3 رعلا باص هلا قعم هنأ تدق ىنعا ءامث

 ةرهاظلا نامعالاو باد_>الان يب عمت اهتلالا: نءههءلع هانا تاودا|عاعدو اهلا فورجأ

 يتلا رهتتالف لئامد ام ا 80 هباسلا نم م ماسلا قالا مان الا ذ ٠ نءو ناوك الاف

 ديقيو راس غغالادي هيف تدكصتف راغملا ماسي ال ازيبكر اظ رادجلا عقونا هناف ىلثا. 7

 نيرداقلا راك ءاننمالل الا رارسالاج اسال راغصو ةهاذفرعفلان 5 راغ_دلا ماسالا

 فلا لاجر فا رعالا ىلعو لازوتمالا مب لال“ سلا لدأ باسل نيعفارلاو' تاتا الا ىلع |

 ركذ ءاعدلا عن او ىادلا باحأامو اعدو ىواجىط 0 ىواف عشا ذاق لالا مو 1

 مكر قفلالا هيما هنااا هموىف ىيامو هسرباك اتيساللابو نيحلاتا قطا ءاهسفنف |
 يل يس ال 2 رب
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 ع ام هاوالا يللا ةفص هللا هحو مب ُجفاولونام ث يخل هددض مدع ادقفهد هفاخالمامالاوهف ا

 ادق هقروصلالا 0 ا لش ىف لاقالو ليبسلا» اوس هكواسالا  ىلد احلا

 .بتاسه نيقلل ؟الال باملا نم نيقلتلا ىف نيست نيدقبلا تام كلذ نمو رو

 1 هلي ند هلع هنمعىف ميقا نمو همكح ناطلس تدع ناك هلعىف بقا ن بهاذملا عبجيف

 ا قاف دوهشلا قالا هَقمَعْد ةقبرطلا هتطعا هقدقح ىح لكلو هقاخ فزيت دقف هقح ىف قا نمو

 ش نمهلديالف قد قل اوانوكداع اندتس رنا انيعراصاسغناك اخ دوجولا ىفناميالاود»
 : قلخلا قح هقيقدو تناوهطلاقح ةَقشْخ هّقدقد ىهو هعيش نم هلذب الف قدح ةالناو هقدقح

 |١ هيزغتلاو هاريةروسفةاربلاو هيزنتو هس: نيب قلاو هسسشتو هيزاتنبب ملاعلاف تنب هنعنم
 ُذ 56 يرو اساس كلج هذان !ديربام لعجي نا مامالل عرشا ذهلو ىروشلاةروسف

 هر عقوام ىئاملا ةيلونعتناكولذ هرودا|كل: تءقوادلف ةروملان ءتناكنامع

 8 نم 0 ةمعالا باطخم كلذ نمو شضاىسهالا ندهن ماقام ضار غالا همت مكحالو

 ا كلاما فزتاذا كلاملا هلالإبرلا نم كلاس ا نمناكامثمح كلاسالّدبال 5078 بابلا
 ؛ موقت ن-سحا نم طاف ىلاعتلا اذهل ىلاولاوداخ دوجولاةباغ هن الو دورمشااهقباناف

 ٠ ةرفرع نيبلءىلارظنام دنعف نيلراماا عم نيلفاس لفسا ىلا معركحلا ماقملاز ءلزنو

 [|.فاتو كلهدقف فسالادنتع طنقناف طاةيملام ةدوعلاهل جرثو طرفام ىل_عمدلف نيلاعلا

 الن داني امه كيرمأبالا كيلق ىلا لزمن امو دوعدلاو لوزن انبي دّدرتملل دوعسأاو طودهلا

 نكبحاعكناذ نكسجدا ايلع اناكسكعفردقو امسنكبرناكامو كلذنيباموانفاخامو
 نم ىرمسلا فام ىرد نم 69 باسلا نم ىربلا ف سيعلا مفنت ىرمملا ميظع نم كلذنمو

 تاكردلا ىف نييلَقتملا ىلا تاجردلا عيفر "ىلع نم ىنانما ىهلا لاؤس حصن مهنا 00

 كلدبثءاج ىرخ ”الابتفح ةدساو لكف تاوهشلابرانا|تفحو هراكلاب توح ةلملاناف

 | هاشنبا نيدلا م - مام هثيدحلاىل_هادعب ىاررمدا شو مالا مهيناق ىرتت لسرلا |
 كلذ هلاهف راربلا ميعناهف عا هنالعامو رانلا طسو فىركلافورعمنا هثيدح ىلدوملا
 ناكجف موللا ومنا ههزنتو موقلا نيب هيظعت نمهدنعام عم كلاههناهسف لختو
 لأ هتامحيف اهلعناكىتلاتادهاحلا ىه هناك هملع فشاكملا ا هار ىتلارانلا و ةنل | نيعفورعم

 |يكرخالا ىف عماجلاوه موردلاو ىلوالا ف عياجلاف هناهصو فراعلا ت وعن نم هراكيملا ناف

 ش هيزتتلا كلذ نمو علطا هيلع هءاعهنعى رمسو عمموا ىأراعر هتاف الا بلقثتو تافصاا راع

 رعش 258١ بايلانمهيوت

 وهالا نوكلاىف انا هلاالذ || || هامشاوناوكالدوحولان ا
 ودام هن رب فراع ىل+هد مف دحا هن ىطعاق هلالا ل_--

 ا و_هأن هنادي مهتلصو نرخ هنري اوهح اذا موقءهلا

 || هانيع موقلانيعفلاحلك ىف || || مهوهو هيزنتلاب موقل ا هوم دق

 5 و عالا ملام دااوهلامو داو نم نجرااداوأم هللاو

 ودام اذ_ة.ةعكىفوه دلاوو داو نمنوكلادودولا فام لكو

 ,وغالاوهام ىلوق وهو د | بر نيح لمرلاب رام انايلد

 والا نوكحتحلااىف هلاالف [ || ال دي هب ىتد اال هللدجلاف
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 1 أها هما اراد ىف لكلاخ ةمماركلارنادنع مزاسملا هماقتساريغي هماقتسالا ف ىئالئامأو أ

 و هدو ش نع هنلا عرب ليقف. كالا بحتلاام هلعفودعو هملا عجربال فيك هاك حالا عدسرب ا

 أرك ٠ نمتاهش ىه همهومتارامعو همممروماو هلفعمباوعاو هلا سمروةس هي دن نق لزب ُ

 ١ نيحح ماس طار صقأم "ع تاملا نم رطما رطل ناو لفجحاع كلذ نمو نايك |

 اكوش للتو انيلعداع اهراخ همركن مداطع | انع هجر ىلعال ا داجام رثاملال هاب وحلاش رك

 و 0 هراعزا كحخاق التالف قا ارقلا لال قاوشالا ة ةدس ن 4 قلك ءلا عومدراطمالا 0

 رهطظاهناّم ىولبلاةاساقمو ,ىوكّشلا تعفن قلو كلفت ن م انساوتاماق هراردنملباو ءاكب
 اديو ىذاتللا لازو ىذغتلا ناكو ةأشنلا ماكاو ةمهاا نسف رئزلا نم عسفت :اودام رمل يع

 ركتلاف ماضهالارزاو ماكالاح وف جيهبح هز لكن محاكسنلا عسقوو جر رع صا اكسسسع

 داقف كسلا ءاحن ما ؟ م باسم ا نم داسعل درو ند كلذ نمو مانعن الا" م ىلإ_< هلل

 تول لاسلكى عو لمحاراماو ناك اما لزان ف.ضهئاف كلعهّم# ماسقلا بوت

 هللا هلع دق نمؤملا ناك الو هردقودوحولاىف هنازضتنع ىلع . ةرحاو هب قرات
 ءامعسلاو ضرالا هنءقاض ىّتعامو ه«سوف هملا لزنو هسلعدقوف اطرد جركل

 امو نتوكحتاعماشاو نس رلا ةة.صوقو ناميالاب هعتو هملو هديخاو همس هلاعسو |

 ا هرق اره خانم رك قلت نمي كالعش دك راب لءامل هََح طرغب ماسقلا نصؤملا ىل_ءنيعتف تاك ا

 لزاءزلاردةىل_عال هلع لوزئا ارد 5 ىل_ءةمار جحلاانا لئاضفلا ل_هاةمشب كنوبتو ئلع ا

 ساننلا اولئرنا كافن ملوق كتيسعحالو هن دلام فرعتو لزاتادتءام فرعتال هناك هنسلع ا

 نمو هل صاو مهو اتش حا هلماعملا هذ مب قمل !انلماعولذ مهلو مهم تنك ادلع مهلزانم 1

 اهق ٌكءلعدرو ندع كندلام دوما دراولادمثامنا ؟ ا” ع بانملا ن نم دحاش دراولا إذ

 5 لوطلاو ل سنلا لي و لدبلاةراكحو لضفلاب هلام لوقا عومصودو دوش دم

 ناف دوش نيخ دل نلتاقلاقدصانم نيعداسا|د:ءعوهشو نيرخ لاو نلوالا ق قدصن اس ْ

 هبل ارداسر و هانقلس وهم كن ربكلع كاق صاعناكنا كيو هلعنع ندا ف دم نادل :

 لئاسلاو نءراد_ب عقتهقدصاا مولا كلذ ىف مول ك دعاف دقو كءللءو درو هّئمو هامل نمد

 اذاف حاسفناالو حارساولاغ حاشما اذ جازم ناكاذلو هعسالاو لكلا حورلا نيب: دمم ىهف
 رصنلا اهكردياكر وصلا ىف باةتن لاخلا ةريض>ىفاهاود-الاوهاق لااو حاسفنالا اما | بسن

 ىناذ راوسالاهذهةطاحا تحت هنوكع مرادلاهذهىفهماءرطاوالا عونت“املثم رظالاهظعبامت |[
 ىهذ ىهتملا ةردساهتالاف ىد_عتالف حارصلاىلا اهلامعاىوتنمو حارسلا" سوفنال
 دوهش لع ثفنلا نمعورلا ىفاهل لص> ام ملعت كلذ د4_:ءثعبلا مولىلا اهلما ثءيالاهاع ثم '

 نب قرفلا دو نابعلا نع لانه ءلدحنامالا هانه عقوام دوَمْمم لاه الان اف دو-وو

 1 نيبلا نم نيبلازيع هناق نيدمع ىذ ىلع تعال حامدلاناف نيرمالا

 0 ييلكلاة راع لاساذإ + تعم فطانامعلا نكلو
 اكو "تلت د نم فارعد 0 "اع نانلان ه حورااودح وب قارش 2 0١

 امم حورابهبشائ تالق ليثقلا عتبي لسقضاا مسللا ىل_ءاهعاعش سعشاا ير نهثدح |
 همامالا لماكل اناس الال_دحام نى وطار مال _:طاخ قلخ قولت مه حول هس 2

 ني نول توكل همالذدعاا ىطعاو هماما رانا 1

 د 134

 كلم 6 لإ



, 

 تا

١. 25 

 مويه )ل عودنا واقرا مادقامودهلا < 55 مصع نم منام كلذ نمو |||
 ميكملا لعلّ متوكت تدرواذاف قاثناا هق.طتال و طا ةأف ماحو هلغ موك مداختاو
 0 ةتفيهنءاعاذا اهل دغالو ىاطااهاوسام 1و لاس امالؤلذ موءهأاوهداوملابتد عهدقو:

 ىه لا ضرع وداماه:ذ هنهتءاحام تام دعب داسمتع ره رم هتفلا هئماه.طعيف هملق اهنا“

 ان ةصفلا كلاؤو ءانضالا ا“ َت ”الحماق اهباحت ر طما ىدح اهباتهذناكام ثرطخ نيس

 اهر اوناااهراهزا تهزواقر ارسان تحابوا هرام_سا تعفروا.هرانخا ضرالا ت تد لد ءاعتا ) :

 نء كلذ نمو راصبالا «بلغتعقواممئئرهظام راونالا فراّونلاووهزلا ىف رهزلا ناك امالولذ:
 <بائاود قدا ومع ساس هورغأاو هبخناىشاعلا كا بانلاع يرمز تو 0

 ىلغش كم ناف ىتدهىدعانو قءّكتلا نيبعتلا ىلءهقوشدعم نوذمما قشاعلال وثب قدت[صدلاا |

 فقوف فئات ام فرع هنال فثكالا ف دعزو فاطاالا عم فقوف كنءانأ و ىد تن :آو كبذع

 هر دق ل55 تانثلا هممت ملط ْن 5 كلللا ىف لدصخ» ند فرع كلما كك هده-شن 3 فيرغاامو 1

 نونا ةووس فلز امم ت تقفاوو نيكل كلذخ نيولتلا ىلءتاثاانوك,تأالا هن دمعت دق لبالا

 ديرولا لبس نم برق ةثوكدسعلاىف قمل هيفصتلام برقأناولانوؤثااو ناشفو» موب لك |
 00 عماد :3 دقف ككسح ىفن اكن او كنحنم سل هنأ عم كس نم كدلابرق وهذ |

 مظعأو 2 دو مادو بوكا عذ هب: كادلاخ مدع داقام كام كلذ .و

 اذهلون برقا! ىفالا الها ا سال ٠ كاسنلا ضعي لذئ اك لاله دعب لكنا ل.خكتالف مول عملات ةطاجا

 ىلخت بابحالا دنع برقا! مظعءأ ىهوباج ةملصتلا كاتى: كا هتلقام رظناو كفي
 روش ل الو |

 ل © هنط ءللذإ ||: |. داو لامار ديس

 ص قا ريخأ اذا |: | انكو نح سدل ند

 ى
1 

 ظ ىعم نعضتذا فرعلل ||. || الا ءابام هس عفسشلاو

| 
 ٠
 أ

 جر ىذلا هءاس نم ا 7 ا

 يعم دارا 0 ع رم عا 00

 ا ةملطت سلام هسا فيلكللا عرشام مادا االولو فيعض قولخملاو داصرم اهنا نا لع هناف

 ١ نيح أرمس رسء د عداهل ل_هحو اهاتاامالااسفن فاك ام هللا ناذ تءج-ام لك( لمعلا ْكهزلنالو
| 

 جاسفنالاىلا حاورتسالاو حارمسلا ىف سوفنال انيس هلعحو حاسملا «هاكحا ىف عرمشو اهالو :

 نيد نويت مقا لم لرمرا جب ىل_ءو حرعالاب ةجرالا حرا عقرب نيدا١ ىف لاقام

 هذه قءسض نك اهفأا ميد علاود اهحبنلا ةفشاأب ثعب رمسع هج زاسع اعرس هللا

 | ؟071 بابلانم 00 ةقشللا كلذ نمو ةلظلا لها عمةمامقلا مون رمثح الا

 ارم ىلع كونا ةييماب دع >اوهالا ةباد نءام ميكا نآر دلو ميدقلا مالكلا ىف

 نأالانؤاثتامو "يميز و قلاع مي اعلا لانها جركل ميلاف ؤرلا هنءاج

 | قدا لعام سا “ل 3 [مديافلاو "يلماك داع 0 ءاشب

 اماو



 ددالانمالا ىوهلابىوهلاالو || || هلقعتنمالا علا ىعسام 0
 دم ىف 0 رشنلا يهنم نعل اهاعيو_لا و ةذص ىوهل نا 1

 دس ابن اطم_كلا رام هالول را كح االةدارالاوه

 ا ا.هرطناف مدقديدل |٠ || اهماقملا اذه نعئلرتي لقعلاو
 دسحلاو حاورالافيكمتلاهل || || دحأ هيىرديالو دوفنلاهل
 ددنلاب :٠ صخ دق ىذاارعمالاو 5 هتوطسبارلالا تئاخ ىذلاود

 اوعاطلا فرعي لية عن اس: ذ| ل_هال س دل ك1“ بابلاغ ةازن م هاله دع مشل ة ارو

 هلسس ءاشامل هللوعوا م نكاس |١ نزجرثكي ديو هل. قدرانلا لهأ ىف لقعلا فسدت وود ف ىوده أ
 هرقل تدون امن دلا ف عرش ارمدح امالولو قطان كمْضَح ن[تنلاو ىلاتا تاف.صنملّقعأا

 ف.اكتلاب فاكملادبق لدالان م هلامزيعف ىلهسري_ غل قعلا همة - فرعا هوب ل عال ناكاام
 : قءءاذا لدتلا رسال لةغلارخأتو ريذنلا لازو ريشبلا ب رعملا عفترا اذاف في ريصالا نع

 هرايدال هرنادبا ىف هلاك ناكاك هلاسقا هريهش افا < نزل فاش قف لالالا تتاق.. لالهلا

 أ سلاموانا سلفهلابت ةفصاوم مو هنيواانس ىتاا ةقشثولاو مقص انمقالشاو ىلا نيب ىمالاق

 لاف نم لفك وا هاو لا .ثالئرادبالا واو تالا ن نءرنربأادمنزايلي طا تلإ: نر !كلوهذ

 نيالا, بك اودحاورادبالا ؟لنكو دارمي دحالا ىلع ئام هلاف لالذا | نمت الث ثلا هلل هللا

 برورتع ند عنارمشلا هبت درو امم كل ذ هما امو نيديلاب هّمق رعم نع هلل ام مك نعااىارىف

 أل ثيح عطايا ارونلاو عفانلارادبالاوهكلذرارمدلا هل. ى هو را ديالا :لدا ىلاراديرا دبق نينالو

 ضرعم ريمثلا نمةرشع ةعبرا لل ىف رديلا ةلاح ناف نا دااورانعلا ن نه هيطعت اع ناكرالا هريغت ل

 هوانا ن عذر املا تلمح دقو تافو كلا, قورعملا وهف تانوبكلا ناموا تاقالا

 ىذلا مداشلل امي رينو ا مزيتو هلا بي دق هلا نيعلدت ال ىج - هب دي نيب مة ةمدخ هراونا هدو

 ةماسم مولاىف ىر 538 بابلا نم ةريضام ةرهاسملا كاذندو. اهم وتو ةبترلاهذهل هلغأ

 ىذ لكعم رفعلا نامثكلا ىلع رعا] قاتل رمد عرس اق مول_علا نم هيطعيامي مولا "ىلا

 راهنلا فرهظياع ةرواثملا ىف ةصضا يم تتاكرزغ لعدجبالاكيطالو رع قاننالاو كل سيلرغ ءادر
 ءامسلا ىلا ىرس هلوزن قبلا ىلا ىزالأ نيعلاءاطعلا نم هيلع ىهامو نوكلادا دعت سالرام الا نم
 ناعالا ىو راذغتسالاوراكذ الاب هنو صاس و لاوئلاو لاو لان مهصاسف ىرولا ىلتىتلا

 رعفاا عدصاب نأ ىلا سصالا اذه ىلءلازب زيالف نوبي بو بيث نوعمساو عمبو نولوديو لوةءف

 بالا نم عطسو عقرب كاذن هو رثالابربالا نمرّرقام حابصلا دنءروظيوروسملا ىذشايف
 هقربنا بهذملا نم يملا هيلعهر اونا تعطس هيلا عْزرت نم عوزتلا ف عومللا ةقرابلا 1

 رظنلاو كابا مهفاو بدالا مزلاف ليال هنا هيانلع هللاالا هلا فرعيال هللا ديعلاف اًذهلو تلخ

 ءوثتهنم باقاا ىف لمصحيالىذلاولعلاب ز نت هدينعُتو هد-لتعاابدعتتال ركفلا تانطلغو أ

 هدم< عسسدءرالو قوفالا ىلاوو قوريلا ترثككح ولا ىجاذا ءىهلامىذلا ل_ظلانو

 سعسااو ا هالو نم اهالح ةمكلل عقرت م هلزتت عطست عم اولى هاما هدلعل ن ند زب ثمغالو

 اهالعفاهالجاذا رابهلاو اهالثنا اياهالتاذارمسقلاو نعناع امواج هران اان اهيعضو

 اها .طامو ضرالا واهاشعاع اهاشإم وءامدلاو اهاثفاامواه "يسأق اهاثغاذا لال او

 اهاوق هل!ةيسنلاهذمو اهاوتتواهروخ نماهمهللاع اهاوسامو سةنوا هاجر راداام



 عا

 وسم ل ناكالو كقيزاستلا تمكح الو: فداكتلا تناك الو :هنهاذملا تعرشالو :نئئازملا
 ؟0٠هم اعلا نمدئاسن أ نم نكح مل هرام نمورب ل نم كلذ نمو ىععالا نمريصتل اربع الو

 || ىنصللا لعل برش نمو نما! لاجر قيمت نيالا برشن مو ءانلعلاةامح ىح ءاملا نم برش نم
 الا ةامحل ءاملاو حاصنالانيللاو حامل رنا ىهالا مكي ل ردللا برش نمو ىو نمث همحو ىفناك
 لا مب سمسا ل كح ل_ءدق حارصا!جولاوهف حانللا باص لعل علاو حاورالا

 . عضاوو ءاشبام قاكلا ىف ديزي عابرو ثالثو ىنثم ةحتج أ ىلو السر ةكت الملا لءاج مههذماوتقحو |

 تو> هملعامراهظاب توغو ةّمالا تاضارلابرشؤل اثملاو صقل ااهاف الم_سحرامملاف
 ةئعبك بابلالا اولوأ لسرلامدو باجل نمّدبالو باسلاقاغنمد,الف باجرادادلاو
 | هوفصوامع ةيودحنا سوفنلا اوقوديل ضرفلا نم. ضرالا فءافاهنا ةماقاو لمس نيمعتل لسزلا

 ل( تعنص <61 تايلاند هعمالاز هعمر ىجحم نم كلذ نمو هن قأطا ارومالا نم هوعرشامو

 ىهذ موسرلاءاقيل ماكحالا ثنبعو موسرلاءاقيلاودالا تكسو موعسلاررمض عقدا تاقانرتلا
 اهاوسر ماهل الصحو اهلوقغرفاذاف حابس الا هذ هريبدت قح فو نأيىلا حاورالل ةعدع

 || بايغلاءاقاىلاقايتشالاعقوو ريسكحالاءاعورسككاو ريبدتلا نامز ىضقناو اهاوس
 | ئثلكدرو دسجلاوحورلا ني قّرفو دلملا تاق هنفالت نم همفامبتوملاءاج باي>الا ةدهاشمو
 ]| ةءاضالايف هبشااحورلاحرعو هيارتب هبارثا عم سسحلا قالاق هلدأو هيراقا نيبو هوب عبو هلدأىلا
 الإ هلمدو هلمعذ هسنأ ساو هس دق ةرضح كلتو هيلع هب لزنو هملا فاضملا لكلا حورلابهةحلاق حو

 ىطَءأ نم كلذ نمو هلذخو هكر قشلاوهلماءاطء ادعس اقهلمقّدساو همودقدنعهيلاردابو

 | ءافمالا اهأاب تاومالاف عصاتاسلا فحمل نم 5+0  بابلانم تاببلانمأ تاسثلا
 ْ هدةعمهنم دهعىذ لكلاوطعاو َةَد رملاوملا اوةلئالءامل رامكحود.ءوىودع اوذذال

 ||| هتان لرسشتال سلقلالهأ, قلع بءادااننادنم كنق ف اورئؤد نأ ممتمرذحاو كرد ىلع ثنا
 || دقو توصلاب هلفبك دوجولانه عماسلامدعلديرغديرمللام ادن_دد.حوتلاذختاو ادحأ
 || ناظقللا عمساموهللاقيو لوي مانلا ىلا هتيسنك مالكلاتملاىلا بسس توملاب فصتا

 توصالدئاوعلا ترجاذ+ دهاشلاو بئاءلاىفهمكح ىّدعو دئاوفلالصتشو هلدز هين> ىلا
 أ نانملاتباثلاو ىدانلا ىف ىدنلا لهآ عامسا ىدانملا مدادقو عمدتو فاو فورجالو عمس

 هلةعنج؟لوةءم لمعلا 531 بابلانمرتولا فرتسا !كلذ نمو ناسعلا هيزكحب امبنمآ نم

 دهاشي حارسلا ف ىوهلاونوكلاب طونرم طباروه رتفدنقحارسلا ىلع ردقيال هنالرسوهف
 | لولو هللادبوهتتوكلملا ل نءهنال هللانعال هللا لييسن ءهعمتا نملضي ىوهلا نيعلا

 | لك نيع دوجولافوهو رتولاددسةتام رتلابدمسااهيلطالوأو ىذالاهيقدلل اذكه مالا نكي
 رثك او حبو سو ثالث ىلا دحاولا هرتوب ىذه: فدك عرمشلا بح اص ىلا ىرئالأ دو>وم

 |' عاج الاب عافشالارتووراتوالا عفشي قملا ىلا ىرتالأ عسملباو ةرثكل ادي د> ادي ربها لعمل كل ذنم

 | هتاطلس حافلا ىمسف هكفىلو ىذلاوهو حاتفمقاغم بان لكلهلو حاعسلاو حارسلا ىوهلل
 | ةراجتالو ةرساخ ةرحح ةداعلا لهال هاف ةرفالا فءروهظنكماوةرخ الاوايإدلا ىف
 | اذهل ىوه دتف ىوهنمو ىوهلا ىوسةوهشلات سلو مكسفنا ىهتشناماهيفمكلو هربا
 |يبانبلا نم ملا ف. ىلج الا ماقملا كا نمو .لسسلا ءاوسنء”ل ضن او ليدسهملعام قشانعلا
 | ناىوهاا قدوس بابحالا نيؤراعلاءاسلواللوهو تانلالاولوةعلا بهذت لحنا ىف 9

 هيلا حاتق لقعلا هع مهالاف ريغ امو ىوهلا ددعام ىلقلا فىوهلاالولو ىوهلا بس قولا

 ل_ذف هلع مظعا ل همكح يعفي رلاو ةماقَمسالاو فن رصتلاهل هب دي نيد م دو
 لقعلا هملع

 ا
0 ' 

 راطملأب 0



4 1 / 
 لل 0

 أ اريبخ هتلقانع تاكن ١ حازاانيعاهانأم هريعقتو اريعتت امور اما 0 راسقلا
 ةالا ىلع ماس نم ف يا دما با رمش تاكل ربدقئ ب لكى لع هنوكن د ريعشتر بع ن٠ترجولذ

 بابلا قالو دهشتنيعلاو لدتا لا لاو نيعلا نيبام زابلاو براني يعنتلاهتجملا ٌْ

 5 روددا!حرشىف رومالااء اف ترهظف ما مالت الاو مدت باهولاو حفدق ا
 لكلا نم ماعلا ف ترهظام ى هو لاكلا عفرد- :ءتابخلاتحالفابف ولسا ل صام ىهواتباعم ا ٠

 هتركف قدهزبال 29 غ بالا نما ا نم كالت ن 3 رتساورظناف للملاو تاداقّتعالاىف

 لكالو ركّسي حا نمل كامو ا لو الو ع ممابأ 0 هنر كس نمادك نمالا

 كح لْزان لكنا عضو انعم : لكعسو ناعتلا بيبان :كقنطعلا قبض نهراكشالا: ر ك2 عماس

 ثمح 'باصم هنأ ىلسع باصأق واب 0 0 نهبادأ دم عمتاف عرش ذك هقلاناف

 ا[ تامر ناف لاول ةوارتسا ارق 8 انآر 34 رق ىلذ اريخوا ارم < 12:ءاول رغفار

 ةلبا !وة-.نأ همغاا ف هدتانمفدت ان هو هريسغ تن أ هنال ةريطان مّدن الذ ناعرب راقت

 نيفلا تا هناا مني وااو استاد نسولاهألا هالمنام اوانمزم باغ اانا مكن ل
 ةشرع من وع هاقااود ؟ ه6 بايلانم قودي -اصووققّون ند ءاحن هك ذ نمو

 زيمامواهمأق آ1نمامأو بترلازب»و تكلا اعل وهو“ قوذلابالا قوذلا لءفرعيالف هداهم

 نواكأب نيسعبطملا نيءرولا لاح ا ذ_هو هل برن ههنا نتا هإ--ر تحت نمل كخأ اهءالعا

 نوّدردبو اًضعب مهطعل لعبف يم هنوم_ستكال اذهاو موي ديأ بسكن

 قازرالامولو قاوطالا بامصأ مهق لسرلاامنأو لستار لسا الّوهواضر هللا

 باستكالا لهأاهءاا لصبال هعذمد رمضح يق ردم كام دنع قدص دعم ةعدملا نء مه دنعاما

 اذاالا براشاا برطرال 26 بالا نه برط برس نم كلذ نمو بابحالاب د دم ىهلب

 لعق راكفالا نيبو اهب لو لوقعلا هان هنال ا!سعاأ.ث نأ دةفارخ برشاذاو ارخ برش

 اهناطلسةوقو اان م ظعلاتدلا ف تدر د ا هسالا عةربرارم دال ىددنف رابخالا ف تقاوعلا

 ذا ىف هيد ركمةرخا الاىؤو هموم دلا ف تناهامو تز ءاذنهاو تناكشدع نيراشللا ذإ ىو

 نكح هياصأ ن هلو اذهاو اطعلا لز أ اهو اطع ناشد الاماةماهلو ناتطاراسأ

 (رعش) اطخاامو
 رك

(« 

 ريرسااو قثرو1لابر « ىئاق تركساذاق
 (رعش) قاالاقو قدعيو اذيأ لود اهعسر هتءافعو اهمكح هقراقاذاو قداصودو

 بالا نهىوغىورانم كلذ نمو نازمملا اذ_عل نطةءفناو.كللابر هلال ىل_ءأ ماقلا اذ_هو

 نيح طلغلا لردّ_ساف طقسديديىفو ط.هأهارئالآ ىوهىوغندو ىوغىورانن٠ ؟ 67
 َ را لاه ادب دتدام هلالي امان سكر اسف تاّفتامداكلان داع ا هير ند قامف طم 5

 فدا !!بحاصف هفّتح هيلا تةامسولو هف فراملا ةنلاخع للا لاروتلا نه 5

 مع نمو مطل ا ماعلا ىطعي نأ ل- علا فرش ن هْثنأف فرغلا فزيت" الا

 ىدعام هنا عمو ملطو ىل- عج كق) م و عطق ناف سهاد ل بوزعديد لع ماعلا عاطقبال ناتمسلا

 كل ذكو هده هيلع علطا نم ناك هدقتعا نأو ىصاعلا كل :لوقبال همك2الا فاونالو هلعالا |

 لكن الو اتق ةعل لانو دعب الءاكللاو ماكل مهءالعلاف هعاسلا مابقىلا هعاطأ أن مك ١

 تِزعالو ءاملوالاوءاد_ءالانيب ماكح الا فقرئالواسنالا تناك اماوبرالا كا ذالول اموهشوأشن ا

 كَم 0 1

 0 ةمهاوعدىف مهاد مهعتشا ن ند ةريدل ىلع مهف

| 



 كد

 ش 0 < +8 :بايلا نمله "ل ن« كلذ ندو) ع ةمكزتل نيف مكب

 | نيب ببطالو وادا ءاودال ص صودو لولعموهو لولا لاق نمو لالتعالا ىل علا درا
 هشارف ىل_ءلازمال عادهضرخ عاقو مزال هل ثو دس ناف لعا<لد اذانوكلا ضده ةناعثف

 للعلا م اوهف الناواذدهو الئاماض رغلازربالؤ قومري_غهنامز بئاون ماهسن مو قاع

 يردن ءاوقو آط١ناكناف هصصق اهنع لاس اناهتارانع ن تلو هه هتاع لهما بثكلاو

 || وجيم ءاسإالاو هرظذنفت د ةقدرصن هنأو هعد_صري اف هعمس ىلا نأف هاوقو هتلع نم

 عج نم ئربدقف قه ارم هدضعي ند تاطب اشم ديهناو هلمم ماشت_سا دقفءلجر هناو

 كال د نمو) مويدعمو هذ هتفص قا ناكنمو موصقمريكلاق هؤاودوهو هؤاقسهلئاف للعلا

 ُ فسكت اكن او لاجل ارهظي نيتغيا داو نوم لممتملا ؟«:84 نانملا نض لهعّدسا لمد نم

 هوعسشتلا فعاض دقفةّونلاد ةونبلا قل نم ةَودفلالهأ نمالا نوكيالو ةزرعلمكلا لابلا
 وهو تويم لاجل لاح لك ىليعلاتلارابخ [نَف ةَدنهلا بهاذملا مدأ ىف بجاولا ىفةدايزّولعلا

 لببهللانا هتلغىفدازهتلعفهدوهثداز نم لالّتءافلزب) لالا هيض نم بوعصمزعأ
 ملعنالن خو ملعب هئال لاش مالا هسفتل ىلاءتهتا برضاماو لاثمالاهتلاو رضتالف لاخلا بحي

 كلذ نمو ) * مث نهي ذاعتسا اك أملا مرغملا نم هتلانذعتساف م فار يصالثا مكلف هللا هلعأ نمو

 لامول حشالا ماةملاودو خزربلا فلاكلا 6٠ :بابلانم لكلاب فدتاندلامام

 ىئننم نايغطودام جدلا نمو نابغ_الخ زرباهتن نامقتلب نيرحااحرملادتعالانفصتاام
 ىريفرصنلاءاج كان اذافنيشلاكبتأي حك ب ردبع اف نمح دعب ولو هنا هنّرصنما هملع ىّجن نم مط
 ئّدّشلاَو جيفال ا لزنملا ىلا قمضال ا ناكملا نم حرذةرفد تال اج هنأ تحرم هةلاكرزشب ىن ايلا

 هيلعىّهب ىذا اذنهلاقف اذزم ىدانملالافقو !اذشا!كلذ ىدانلارطعذ ح وفالارطءالا
 ءاضفل اناكوت عسنملا هنعقاذدقو هعسوفهلول< ل2 فّرشو هلوزنن هم,كتتحأت هبلا قا لزندق

 هتعسوىتلا ءامسثالا نم هنأ عم همر نم عسوأ نمؤملا باقّنأ هتمكح ”ىئخ نءانلعف عسوالا
 291 تالا نمجامت باط نف كِل د نهؤ) اههسب هلاكو اهمالا هعسواخ هتعج ىتاازومالا نمو

 لهالا ىف هكرتهناف بهاذهيرىلاهيوأ ىف هناف ب:آبئاغلاو باع ٍباطنمو باط عمن نم
 ناكاذا هحنعءالا 'يثردصد ام هنال هنمالا ماع فاخامو ةفخو اوذَخَو ملع هقفش ةقملذل

 ابو هدابعف هئاسسأر ام [هئشيو هتوفيامالا اهتةلاشيامو ملظالو راجاغ ملا ىاردنسلا
 نيدخا|نوكلا فرهظأو نيدنلاب فدو كلذل ةعاضرو ةراحتو ةعارزو ثار .هدالبةواسع

 مكحّناَذ قمقلاوغاذهذ قئر رد لكلو ةعاسلا مامقىلا ةعاتسىرخ الاو ةعئاب5د- اولاف

 تاَولاودو نوم'ان نون عرامم الو عنامريغ نم هذ كئالاماذهو عئابلا كحو عام ىرتشملا

 نيع نيعىوس مثامو نيأروضملا ؟ة؟ تان مرد طك م كلذ نمو) * ب املاهيلاو
 ةذهواملا حيره لزنرو امفح رخامو اهلع امادءاهال دن فرحاهعسالو فرظاشرمم#ءال

 لاا وتقتنأو ةبوتثلاداقّتعا هنسوهاذهو ةشملاتشتو ةئالا باطت تارابع
 قيقا ينم تامهلالا ف اذه سلو قد راعلا بلطي لوزنل او حور علاف دهاشلا يزكحدقو

 : ذأ نفل قدص همالكحصو قح -<ىهلالالوةلاَنافأ دصقا ام ةهرعم نه دي الؤ درو دقو

 ٍ |” لئاممل ريس عشاسلا ناكن أف رظاشلاوهف رضاملا الا اهب بطاخامو ةنعادلا هذهل ةمعاو

 وهذ اييويحدحب ىلع الو عرمس هب اوصف لئاسقلا نيع ناك او ىطذغو بدصي نأ

 نأالا ةركس ةركيفلا م88 باببلانم ركشركف نم كلذنمو)* هيابحأى عماسلا ماكسملا
 ةاطاعمو راربالا بارش اذ_هو حار 1١ نمالا حادالنا ساو حو د اهةلخو حوزمثاهبارش



 يتكسصلا ةماأ رس سرع رالي سنتلدج ع 7 3 0:

 ا بابلا مك ة:ًاغ دولا 5 باملا ع نم دَقُد دجولاك لة نمو) < بترلا لصديو 1

 ناعرو_لذبلا عركتلا لبلد دع لدم ل نملزال دع مل دع وس اجر سد
 هفلاهىذاالضفلاالا هنلاىطعأ اق مهلا باص دنع ”متالاودو لخفل اءاطعا لدسعلا |

 لعاودو ىل_ذفهاكهاءاطعف رامالا هناعلا سا راثث الاهذهلو هللا ذفنءاوتساو

 ناكول اهلالاهسلا عقوأم دنع ىلوالا ل رت هاف ا ناو رسا1ن انف هاسفن ىلع .رث 1نهإ علذبلا

 نكل قالا سنه قحأهللاوحو هارتسما نمل عودملاو هللازنمهسفأ عادت ارح ابوي /
 ةفعاذمةقدصااو هءقدلو - ًاراملاو ارث اريومزيدو اريوه ىييس ىولءلاهذهىف هتعقوأ ىوعدلا 3

 دهزنمالا دورا ول جاي 9 بايلا نةدحو دهش نم كل 3 ندو) همشلو هجر

 لاقام هل بحاص سلو ”لعتحاصوهف هلدتسم ندع نو تح رلا ىفىأر نم دوحولا

 مدق ىدوجولا ىسفنلا بو-ولاىفهلامو مدقلا ملاعال ىفاو لز, م ملاعلا نايل ئاشلا الا للعلاب

 نم مدعلاو مدعلا هيلع ل اال مدقلا ملاعلل تيئول ةئافاا ةيقامأا ىف مو ةناشلا ةمثرلاهلامتا آ

 | نايعالاد دك فرعاق ديدج قاخ نم سبا ىف دسسعل ارثك أ نكل عماجلا ماعلا دنع عقاو لا 5

0 
2 0 

 سس ىم ب حاصلا ه_قفوسامفلا لو ضرعااىف <ىرعشالا كلذ تيثأ و نايسملا لهأالا )

 ا د عاف م كلذ“ د ميك !ذه لنمو رهو هيه .٠ هصو "نزلا داوس هلهذ /

 ١ رعش) و ,

 را الار دوم موغب د ةةيةدريسك اذها.كريسف

 هيشخ“ اوهلافهال-رو ءاملا ىف هسأر حسفلا ناكملل عب ددل-ر هيضدع لها هبكرع رقاسملا ٍإ

 هبنذ نم هبت ام لعامو هيلقةحازالا ىو ام هيلفالولو دمام هباق الوأ بولطااوهو بولَمَم

 ارذع كلذإ ماه أ الو ١ ركح ايش تئحالو اسما امش تح دقادلل قام اًرسديعلا مك ول 4

 ىه نا انوتفم لكلا ناكام انوزخم رسل اك رتولف اريسص باع امج .ةفام لوو كلذ لاق تح ْ
 كرءاهن مع ؟عة نايلانم بلغتام ب مال كلذ نمو * قوش اةداش عم < : نع كنءفالا كَ

 0 روهظلا هبيغلا عمالا نوكتالو هس ةينهلا هنن وق دف كفعض سان مو هتملغدقف |

 هقحو هقرفكه عج با دع قوه لد باي>الالاصو دئان ل تاه نمو با هن مفاطام |[

 ىل# هنامسان دع ىؤرالو ىلءام مكتح هب اهملل ناك ل تاهولان ماقو> بانال هيفا

 نبع ىوس "منام نا ىلدتالو اندالو ىلك هي ربهنادبع ف ليقالو |!

 لاق قلانو هاد قحطلادقو قكلاالا هللا ىبءاولوةنالو مك ادا كوكي اها كتالفأل

 سأسلا يف سنالا كلذ َن دز «ونددعتلاوولع لورا ىلاعم اهلل ٠ 0 مامو ىلاعتلا اذه نبأ :

 سنالاحارودمقلان محب رخو هي + نم رات: قاعي ا ا بايلا نم

 نمو هنإلاس فتاة باغاذ_هو هيننحأ اهلعح هذه سف سنأ نم ريسغلا تاسثانمهسفانلا|
 هربثللا نوكيال 0 رجا 0 خاج ف هس نع 2
 د
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 دحاؤلاالادهاشلاق باخ لالضاثلاو لا مدعلاو مدعلاوأ ىناشلا الا مالا قي رطلا

 حاتفمةىرغلا ©6107 بابل نم بات بارتغالا كلذ نمو) * فرصاتال هنعو فكتعا هياعف
 هلاسسملاف لاقيالو بيبحلاودو بي رغلاوهبيرششلا .برقلا تناك اماهالولو بركلا

 وهام هسلعادئازأي مسي هناف ه هيلاهلز ظال هتاقصوهؤاعسأو هتاذو هنمع تءملاوه بيرغ

 هلرهظاخ ىيللاق ىلا ن مهللسق ىلنل لاك تنأ نم ىلا نسا لبق لي لوح "لاذع نع
 قوشلا نوفصتال قاشعلا هنوك لازو هنمعدقف باس ىف هناف بارتغا قيام نيبلا اده ىف نيع

 هبتعي فيك هناسا ناكنمو هبلطب فيك عمت قا ناكر «بئاغنامو بئاغىلاقوشلا قا. الو
 جدو فيك ؟ يب ابلا نمرك امرك اشلا كل ذنمد) « نيعلابى تحت نم دنع نبأ امو نوه ذتنيأف

 ةوام ىلع هقح بحاو هلاىدأدةف هقكسم ىلا اح لصوأ نمركملانيع هركش نمركشلاب
 تيارا ركشلا نيعتل لضفلا تيئولو لضفلا تنثا لذبلا مدولذ لذبلا مدعا لضفالو ركشلا

 ركللانماهفامل ركشلا,ةدابزلا هلا نرقاذا ركمر كح ثنو لضفالو لذبالف ركملالازاركشلا
 ديدشاىاذعنا عرفك لو ا "ل ركش لا لاف هداسع هب بطاخو هدايزلا هب طانق

 *اذارءإع ىف دمعلا داز ىلا اركشاذ اذ دسعلاو قللا قدىفدي زءالركشلاف 0 اللاقامو

 ركشلاءاز ىهو ةدابزو ئسملا اونسح انيذلل هدابع بطاح هللا ل 0 وفق اهدازدبعلا

 دق ,الاهعمدو دمتالةيحلاران 554 بابلانممالطصامارغلا كلذ ندو) » ركملا نمأتالف
 ةلذلا ماعرمارغلاناف .مالطصا بح اص ناكن اق مام بارتااىف دعشالاهترحو دع_الاهتاتو

 تاحاربهدّقعو هطو سمريغ ةضوبقما دبأ | هسفنو هطورشم هر ةنكسملاو هطوذمم ارغلا بحاص بدلا

 رصاةلاكوءافاذا لظلاكىهف لاوز ىف ةمقم تناكناوىهو لالخ الا املا عرسي هطوشن اىنامالا
 انهقاتفءاونالا الاون اعئفطت هنأ الاءاوهالا اهلعشت مارطضاهاران مالطصالا ص ذاةسسشملا
 نابلا نم بلاط بغا .ارلا كل ذنمو) + م 1211110101011 كلذاف ماغرلاب

 هديا ةداعس هيلز ةبانع هيفطصال ابعو قطصم دبع همف ةيعرلاو هن ةبغرلا نب مك ؟

 يتجلاو ةوراخلانيب عمفل دع كلاناكو دسعلا ل اقام قحأ قح كل د لكو قمسنالدحو

 ههدخ نيبو هندب هللا لص دبع صاصتخ الا هيدومعىفال صاصقلاةيدومعىف ىأنمو عاطانمو

 قافولا ةقرافمو قامت سال مديعن لولا عم دعسق همكحو هل دعيرانلا ىلا هن هي دمعو هدع سبق

 كلامنا دع كلا ه صاعاذهو حران صاع ذ ناك مل ىرعش تمل ادن اس امهامو نا. 00

 كاذام ةعاملا عم قالو ةعافشلا»ح رغاذالف رادلاةرامعل ناكنا دئاز حأ ”غامو دكاو

 ةئابهرال مالعلا لوقكلذ نمو < "راك حالالا قتلا امورانو ام راعشالا ضعب فل قاملالا
 وهام هل لس لب هرغكي لو هيلا عطقناامو قدامك الرتب بهارلا 81٠١© تالا م مالمالاو
 عرش فيكتلانا مضاولاليلدلا اذ هانبنأف هدابعنع هعازتناو هدارفنالالا لا ذام هلع
 | تاضالاوضدعتالف لفارس نفل هقلئال ل علا ف ةعاجلا عم لخ دولذ ماصملل
 هبلع مهام معمهلام عم هدلا نم ضفةن ععسلا دنع مهئمعأ ىرت عماوش مهسوفنناف عماودلا

 01 ونعود ةاوكرتو فوالااوعةدتو فريحلا اون سابتلالا نمسانلا

 أ قحلا ناك ضدرفلاوهادهاولاهو صضرالان م لهتسلا اوراس مموقمةعو ا

 لس بهر نذاهل دخ امو اهل ءراجامو اهل قا نيعاماهافو دّةف هسفنب قؤر ند * قفرلانيدلا ف ىهأ

 هللا ىلا ىنَسأ نمر دنعالا "ل ظفلانيدام 545 بابلانم ملون لصوتلا كاذ نمو )# بطعامو

 لمعن ل نمل لمعلا ةيعتن لص ام هملا لصوام هوك عم هندإام ليص## لمعي لناو لمعتلا ف ”هل.سولا
 فصتتالنأ كل عامو دوهىلا لذا لصونالو لصواحن لكلا عمامأو لسكر لو دمجانملالا
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 ا سسوس

 أ دارالا كلذ نمو)* كسلا اهانددر كتعاضب هذهف كيلعع ءانثىمح ال لاه نأب هلسأو : ندا مهنأل

 ا هدفت فصواذهلو صانملاو ضااملااهلف ضان ننام ا تانيأا نمةدافُم_بم ا

 وهفانملع ىلصيىذدلاودو قداسا ا وهف هعءءىثالو ناكدقو رخ الاول والاب ىعستو رخؤملاو مدةملاب ض

 كرت ةدارالا تى لئاشلاو ةدارالا ل هالالا نوكحكحج :الةدافالاو ة-هلالا ةحملاف قحاللا

 سفنلا طملاهغأ نهةداعادوجولا ىفاموةداعالا ندا الد داع “مام هناف هلئاك نم لهجة داسعلا هلعام.

 اهودغةحن ارو ديدان ةحباساهكلف ىف ى م تعفتراالو تازئالو تءع-حرامو سعشاا عوج ربلوقلا

 انواَرةتل لال ئرَح سءثلاو دوعسم ناار !رذ رظنل اةركر ١! ىف هيطعب امورصنلا م كح اه-اورو

 (رعش) لتأت بااطلا اهي ايفل أتنا عحص كلذ لكف ١ اهل :ةتسساهريغأ ارق

 اههلام 'ىره كت كلانا اهلئانارا رك اكو
 هلدوأ تكاذأ |انرناثقال
 اها ازا ز اول ل زانأ | فد_ةم اوذرعول

 اهلاقنأ انضرأ نم |انل سءشلا تح رخأ
 اهلا ذأ هبت ردح | رس-رو لكم

 اهلاماضيأ لبقدقأ) | اذاو اسع و اهت

 انهل انتم ىأر ىتح أ | هلام صخث لاقام

 اهدهاهنتيأر
 اهتريح اهلالض

 اهل أف نم اهلاق د

 اهلالض تأراءمكح

 اهنا رن

 دارا ف لقامتاو قالخالا مراكم نمداسقن الا اق قاذنالاءالا داقنملا دعسأم حوجلا نالاوهف

 فبلاكتلا هيلعتناهف قفشملادئاتلاوهو قاامهدئاوّنال دا.ءلاو نيفراعلا قي رطف داّقتم
 داريهيامل داقتمدارملاف ةذلتسم ةذلبقيرطا! كاف فرراصتلا عمسفداذ تلا, فصتو |

 || داو الان ءوتلسأذ دايقنالا لم.ناكح ثدح موللانهدارملا ءدوعفرام موقلا طيلاغأن
 ناك ؟؟© باملانم ديربامنآرقلا ىف د نم دي رملا كلذ نمو * ميلستو ميعت ملل مك 1

 فرآعايشلا وة ةكلذ فق دصدقاو يام لك هلا ىف د نم ديرملا لوشن ن نيدمويأ انك

 نم ىهلالا علا فاي طاحآو ةعراجلا عجب لع يوسع *نم تاكل اقام امدذام لوشتب هنقاّنال

 ىلاتتلا ىلءاهرهظأو هلعاهاع لسرتساف ىهانش" الاهن أبو اهياسإع طاحأ دقذ ى هانت )ناو فناوملا

 ماقملا اذه غاب نكي نف نوكسف 100 وشب نم نيكحلا دي رملاف دب الا دي ال لب دماريغ ىلا همكح

 قعم اذهذ دسعل ارث ا نءزم# ال ةرداقتم هنوهو ةرصاق هندارا 0 مالسلاو انموذاق

 ماقم ىلا ماعد نم لش ع نم مالسعلا تصأ اق تدمحأ ع نمىدهمجال كنا هلوقب تحت ةحاناق ديرألا

 بابل نمهمهلاذوذنهمهأ نم كلذن هو)* رارةلارادنمراوبلارادنيأو نال[ دك مكح كلذ |

 ران“ الا نءعث عي لازي الفرادأ مكي وه همها مف همحّيال همههلذغات ل دك
 اهبسواهابج مصتعبانهو اهي صةخاراد ةمهلاذوفنل نأ فرعيو ناكاسع لأ و ناكرا قاَيو

 تقلعتو اهانفنعلحرتو اهتانغب ىفتامناف هيتافا|ىفرث ااوارهظبال هنلاع ةخهلا تناك ا ذأ
 | هباحغ فى لازال ةمهلا مكح فرصي اهيذو ةمللاهدومشخ همقاولا ب :ايسالا تامعتو هيقابلان

 | هطعبامب دحاولاد_عبرسلو "ىلعلا دحاولا ىلا قرتل ف ىهتشينأىلا هتاجردؤ سفن لكق ريو

 دانعاا نم نءأو دانضا!ه. لع ف.خ داق ١١ لهس ناكن ا بايلا نمد اقيم دارملا كلذ نمو) * ١

 حودمط هفرط نذ دار اع لا هداف همامزب دخن د لك دابعااالودي_سلا هيقثوامو

 كم 6 كد
- 



 2 كاطل

 | لهاجلا ف شكو ءاطعمصانللاداوللا عمم لكس نم عنم ذا ل هلادا وما ىف لقتال هدوجوو هدحو

 : ا ليخي هنا ىنافلا همرتب فيكم ركلا بر مهني الف همك هعنمو همعن هز اطع لاعلادا اولا نافاطغرمالاب

 | فيكم تازخخ ىلا هنن ازتخ نم هلام لشن نم اهيل نئازخىفالا هتسطع ل عج اخ ءاقالاننمآاذ اوه وىناقلا
 ١ قابلا كلذ نءو) عدقلاالا ب ركالف نزتخا هلام نمنزخياغ هتناكمو دوما ىف هتازء مولع لاقي
 2 | عب مئافع انثلا الا نك, لول ىتنازخ نم؟ىث حرخامو قناكم مر كلان تمظع اقتل 300

 || بح ائئام مهف نمل رجات الا دوجولا ىفان مركلا,فصونالورحاةوارادالا رجالا ىف لاّقيال ءارشالو
 . [( ريغلا عفتلاو هتافصنم هدمحي اهب هناذ ىلعالاي ركل داجاغ خمامبالا جدعامو حدي نأن مهلثاىلا

 مركرك هعنمو م اطءندإ عطف هعفنو ىطعملل ة-ارلا لاصي اى م ركلا ىدن او ضرعلا مكتع ضوعل اب

 ىذا ةنملاو نانسمالا بلط عم ةنملاولطس ناسحالان اف داجا دابعل ا ىلءالضف هل نأ ل ةةوداحو

 اعماج ناكاام عاسنا عماملا ف نكي ول 6514 بابلانمعساوعماملاكلنم)*و اذ عاف
 | لوم هراون ار دق ىلسءهعاتاوهرا دقم ىلع هعاسناةباغف عساولل عماج نمْؤملا بلت عاج الا
 دونلا كلذ, ف دكلا نم كل ل ه<امردق ىلعرورمسل !نوكيوراونالا اهل ف ثكتامردق ىلعراصدالا

 ' 10! يلو هديا قلب وو رسل ع ايف صشلتاو عذراء دق ضرالاو تاوعساارون هللا

 نذأالو تأر نعالاماسبذزبسا ءانلقام ىلع ةتل؟ءارتالأهرصاقتم ةقبض هنت ادوهرصاف ثدحلا

 رمدح هذخأيال نع ف يكف ةرودقمامفرومالاو ةرود# ةسنج ىهو رمنب باق ىلعرظخالو تعمم
 كلدنمو) « وع ا هذبع هناكم نم هناكم دعوأ هناش طيضمب ف دكر صق هعسالو

 امهمساالؤاةئاللوار ام دئاصلا الث ىئَسالمل ك الاوه قراطلا 57١ بابلا نمقرافمقراطلا
 امهنن روكياملالا اريطل ارئاسنو درك ذ/ امه دصق اخ امامق لمللاو امانصرابنلا عطقبف امم عمدأ

 لسللا ىلا ماصلا اوم الب وطاصسرابنا اف كانا اللقالا لكلا مهلَمْزا اهي أ ايف ريخلا نم
 هتلا ةنيز كشايروهقا كش اعمى كنوتنكملذ ساير لمالاو ساعمرابلا لذنلال» . زج ىلءاولصت

 ءاذغلا٠ نع كانلأسامناهل لق هللا لاو تول امل ل_.ق لهأ ةدام-ملوهو لمس لان ازحص

 ءهاشناواهرعءاشنا اسهبتايىلارادلاعداهلو مكلام لاك ةبنبلاهذههبموقي ىذلاهل لق هلنالاقت
 ميكتلاهل ريكملا كلذ نمو) اذغلأ اذغلا اذهىلوتي فراعلاف 0
 ىطعي نطاقلا تباثلا هنال ن نطاوبلاورهاوظاا ىف نطاوملا هيطعتام لعب يكللا 9*2 ١ بابلان
 لدعلا هب ربى أت نم هبلقوه سس فراعلاف هقل ءىث لكرطع أ ىذلا هب رءادتقا مي
 مك ركملا فرعنم ميلعلا يدسقلا همشرام ريكشلا ىدعتيال همركنملابقالاو لوبقلاو همس نم
 ىاظذللا ىف”ىلولا ةراشا ىلولاب دن او ىنل اوهو ىلي ناو ىذاسقل اوه مكح مكحلا فرعي نمو

 مالك ةردقف رئاخلا كاملا هّدرناو قم اهاضم قلنا ىف<ىلولا هيمكحاخ هلمأ غلب دقف هل ناك مو
 داحلال؛له أدر نمد الف وال د رهاقلادحاولا

 حبرلاهلانر ضف ةراشالا باب نملوقي انتي اشم ضعب ناك يرهلا ىوسام لكنا ميمصلادقعلا
 ايعىفدز برلق 5*5 بابلانم دئاوزلا ف دئاوفلا كا ذنمو) *« تيئاف تدشنالو برت ,رلا
 وهفدجاولا ىل_عدازام هلال دئاوزلا,تدمسامنا هيلع لمصحت ىف لكوتف هيلا 1عج زيلع نما كحد دزت

 هيدحأ تيعاراذاف هسنجو هعونمال صضشلاب قف هسفن وس هلعدازاخ دخاودئاز كو 1

 ثالواعملاو للعلا نيب ةعماللا تالوقملاك ةرمشعفورحلا دْئاوزْوَدَر مريغ كلذ ىلع انهت دةفةرثكلا
 هانو لس دماوزلا فورحو باهساوز اهيا نيب باكَسلا اذهن ءءافلا خفي سفنلا تااهانعدو دقو

 فراعملا نيا فر اعلاو فور عملاءانعدصف لاقت دقاو عجبام نسحأ ام لاب عجبا اذه نس امر طناف

 | ققع الف هسنع هقحطب نأ دار اذ قنا فراعل | لسأ هذ هتري فراعلا هانو هسلا ن مفورعملا هان
 25252555952-22 صهاب يبس م يس يإ إ- لب سس ا م م م ب هول يوم هج هس
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 مهو ةةصيب دب اخ +

 نود

 | كلذ نمو) * 1 رخص دعتالكو و لثاا قة لق ”لاظلا ملظع فرثكلا م .ىبانمروتلا باك | ْش

 0 بابا تفةدئاف هناق تاخىمعلا 205 ”نانلاّنَه بالا لدآل باورالا تف ْ 1

 3 معن الو هللاالا تافالو اهعص سفشو اه عفت, دكت باح انيعتناك اذا ناوالا |[

 عض دق تايسالا هل_ه-نم بس بباسلاو تانيا هاوس ىلع اجذ3ىف 1

 دئاز بان ”مئام داو بالاو باذعتسالا بي لص يواساكرب خشب دقو 5-5 ١

 نورو دهس« موق ن ن2 لبانراصنأ تر 2 !:اولاعا توري هنف اواطق اهلا سانام .اءانمتفولو 5

 ناكّنمو دوهئمودهاشت دورولاامآو رودهعلا ف نكلو رودصلا ىف ىلا بولقلا ى عالا ىعال

 نوكن كلذكم ويلان منك ىدتعااموهلوقىفلئاشااراام ىعاترتاالافوهت ىعاذهة ||
 دحاولاد.عنال درةلادبعب ىعسملا د_>اولاهلالالوقّقذاوم د_هازاافراعلالوقاذه ادغال

 لكلا لالا: رز هو َةدالع ةمامالا ؟ < “ تانلا ع ند ةمالع ةمامالا كل ذنمو) * َ

 ةمعتف هعسلا بحاض احر ىلع ناك طسقن مو ان ظسق! نم ملسامراجن مو محل دعن5

 لهم لو 3 مر كش رودتملاوهذ هلعردقبالو هلال صول الو هعئملا

 قدص قطناذا ق1 ايم اتلاف هنال د ىلا ليدسالذ هناطلسف مادامو لدحوا رمصن ل كسا داو

 لتتال لوذ هبحاصت لواعملصالاّتال ف. -بحاصوهفلدعناو فيان ئاقلاو
 دصتقالا دئاوفلا مرك دسافلا لدالا تاههتاهه تاقرتلانحرقتال لوسرالالا لول 1| فيسلاب ا

 كاذنمو)*< دعببلل دعس نمو دعسهلال قيسلابزوُسي قحال قياسلاو ماح ملالظلاو ديتس
 لدحر اكل !كسمطو رابدلا تقع 5 ع باسلانم سنئاوالاموسرو سؤال نفسا

 قنالعلاعطقي قياضملا داك قشاعااف اكو بهاولاراوج بااملان_بحىلا بانحالا
 سشابتلالا سحمو سافنالا لكم ىف مادام قياعهنمعارهظوالا قئاع نمكفش اق قئاوعلاحرطو

 قلق رونلا اذهب روتسملاب اجلا ةلرهظف هحابصمذقتاو هحارس ءاج لمحرلا ىلا لشذحلا هاعداذاق
 اك دتلو هن ويعمج لدتا نم هيوأطع راق باسحر يغب ك سمو تم اف انو اطع اذه هل ل قو با.حالاب

 بلاط لازو بورحو بح ىذا اكما ننعبوجولا قلو هناك رايدلا ترمعذ اهلا هننا ىلا نم
 ضيقا ا هف مك ىتتعوش كلملا نعح رخام ؟ © باء نمضراع ضال كلذ نمو بؤولطمو

 0 فواه مق ن مو هتصِبق اعمجب ضرالاو تاوئلا ضرفلا,كل3لاقيامتاو

 ِ *ج يناص ضراعلا# كل ابال ضن اعلا وه ىلب لاحو لي ةّةسسو صاب لاسقالا هسق ف رصتتاغ

 هؤادأ ناكن مف” لطملاقيال | مختل داشالاولظي علا ”نلمو ل“ ىطعا اهّمَمو همااو هن لكلا هْنَع

 ْ حاصللا عد ىنملا غلب هضرفأ ن هو ”ىغااهلو وللا سايتلالا عقوانهو سانلا ين يع ناكو لو لحأ ىلا

 ةققح هتطعأ|ل هن ارخ نمالا ىمءآاف هنداعم نعئوشلاح رشاخ هنن“ ان ل نمتنأ حاتحوهاف

 و باسلا نم طساف طسةملاكل 3 نمو) + صالا تدهفنا رحالا ىلعت نت لصحو ' 2

 اذهأو ل ةاعوهف لئاماممتهد>او لكناف لوصالا همطعت ام لعل ودعلا فابو:با طساقلاو طسقملا

 | نينيعىذل ميصلا نايمدئافلا مرح فيكف ءدحا و ةنصا اف اريام ل داعلا نكيرلو ارئاج طشاقلا ىعغ |
 تاذذ_خأأ نم طسقملاف طسق نم ممسنمو طسقأ نم م مهنخ طسولا ىف فاكملا قو نيد اها دها
 هش للاطو لذي تاورك ل دعا نيك« ىلا لزنذ لاعشلا|تاذذخأ طساقتاو نيدلع ىلا عفئر انما

 قدر طلا فرعاق هداعسىلا اماوءاتش ىلا اما داعو ةقاسقب رطلاق هققكت م 5 نعءح رخام: هقب رطو

 مثان أ برعلا مركا ؟ ؟ ال بالا ع نمءامفلا يف اغلا كلر نصو) * قدرت كا باذع نم نو مفرلاراتخاو |

 ليذلا داوحالادافرالا بانرأ ىل_ءالادا رولا رثكيأمءرذعلا تاكسلاو ب هريتام ذاك ناةرذع

 ةغم لعل بلذلا اوهذ هدو- لاحيف هدو-و نع ءرححلا يي ُيذاذا قاطدهدو> داوملاو قلْغم هيا |
 دس ع1 دج طبت حا لها ءزحبح يوب سنو نس كنج مو



 كالو لم_عل !ىلاعت هل فئاكملا تنآو فشاكتلا هششاف قطادعا قاكلانلزنام فدك تتثدق

 كلدنمو)« عهخ فرع نم نكو ديمح ند كير كلانا يح

 فّرصتلا لهأ نأ ىلع فرط ا اثناو فتشت ءا تاق فّرعت 0 0

 .لعأرهو جملا له أ مه عزنم لكمة نوغعزنيو عمبط» لكى نوعمطن مهف فو ثنا بانر مه

 لضفأن ماهلعسو ةحنملا بامصأ ىلعإسوهياعهقلا ىلصدتنا لوسر نا حلاو باد الاوفر طلا

 ءاسحالاو ةقافلا لهأن مثاكنا اهسالو رغغلا ىلع ةقهشلاوهجرلاو رينا نمأهمذأسأ هد دم

 نمىفهدافرا ن ةطامام ها اشو ماهم خيفورعملا نهفوثكحناوالا حا اولا هند دعت نمو

 نيولتلا كلذ نمو تاساا فاشن نم ةعفاناا مولعلا نم * ل ىلولا هركدام ةيهاو ىهو تامهلا ىنس

 قطار [ئع تان اكلارودف مهعونتو تان'دحلا نأ نيولتلا ؟18 باسلانم نك

 لن نيكقلا ىل_ع عحضاو ل باد٠ نيولدذلا ديزهى لازبالف ديد قاخ نيولآلا قلللا اعف

 ةرادقممويلاو رصتقت الؤرممفن ال نوو لاو تاع ف قوهمون لك "ل>وزعدهنا ند رلاةروسف

 ثلثلاف سلبا نم سلي اهيفهناف سعسعاذال للا نمردحاو سفنتا ذا عبصلا بةارذ سفنلا
 نوكف نكن وكمال نوكسلا عمو نب ولت ىهو ني وكن هكردلا هكرط ادو>ول هكريل |لمللا ندرخ الا

 ىوعدلا رايغالا هكراشمهبف كَرعامّنال رابتعالا ف هنسحألامو راهنلاو لمالا ف نكسامهل
 عج ىلع ىو ا ذهلف تاكردلابالا نيولتالو بلدو برقوهذ باسنوكسلاو هكله ىهف تك

 مريح هريسغلا كلذ ن نمو) * لجأ اذ هريغكيموبلك لدذو لاكن هلوق ىلا غصتال تاكربلا

 مهد نم قوشلاو قايتشالابفدتما محاصو قيسضةريغلا راح راغزم ؟1194 باملانم

 هطونم هي ةريغلاءاقتلالاب عبي قايتشالاو ءاقللانكسي قولا ةهش ب>اصوهف ةهللاقوفاانم

 قاغي فيك ءريخ ةريغلا لبعجالو. هريغلا»فصس ل .هريغ منا فرعي نم هطو#سمهريغ نعو
 7 |عقواجبو دودحللات شن ةريغلاب هريغلاب هناعا عم هريكلا بحاصا م دق تيدئال راح نم

 لاحت _لعرص+لاناف هءلعراغبالىذاارومغلاوهذ هتنانلهاجوهفهنلا لعراغزم دوجولاىف
 شحاوفلا مرح هيريغ نم هدنوأ هدض هنمع لعج هد نمو هدح دف هملعراع نم هيدإ تي الو

 بابلآ نم َردلا ىلع ىشمولو درع دبعلاو ترمذلا هسمناو رز اكلذ نمو * سقانن الو لسف

 3 قوقملا باطبديقتنم دسع لكلاق دسة:نودّربلاد_>اولاالوّرحدوجولا ىفام ؟ ٠

 َحْثنا اواحراق اولت ىتحلعالهتاّنا صوصنلاههلعتاد صوص#هجوبنكآو فوات

 ظ ياعم هراثا اذهقو مدوعي ف وأ ىدهعباوذو أ لاستف مدقع ىف سقت دبق اواذوأ
 مرح نم مووسح اف تللا عشر دا نبأ كَ : رطل ميطعت الاشهب رَاساو ه 52 قدحاذمف ةيدويعلا

 ىذغتملا مك همكش ىذأتلابفصتانم يه امسم تع يضلل رح هنا همقلمق ىذلا بدالا

 نسيل رهذدلا اودهتلا نا لاف نم وتلا طمسسو هباعوهم انفو ءدتو هلبملا بح أ حدملا ناك م

 كلذ نموز « نامزلاوغ عرشلاهر كت دفدإل هدإا نأ دقتع دقتعا نم ناعالا لدن مالو نام ىف

 قللاةترىلالطاسلاةةرنملقتتاو قحلا فطلتنم 552 بابلانم فيثكلا فرطان
 رطتاف ةهلثامملات نتا لثاا نع لثملات ثفدجو دقو "لانا ؟وامووتلاويثكلا الولى ولا

 لكشلابالا ةلظااىف للا نوكالو تاذا!ةرود ىلع"لظلاو تافدل!نمرونلا هلباق ىذلا نم

 هلل. دكب ريال ةتكرح ل وف . اص نم نوكسي اودكر با ىف هم كح نأ فرع هلظىلارظنن
 لاظروت لكذف رابغالا تريكف لالظظااروص تددعت راوالا تددعن نأ هكى لس ىف كو 1

 | ءلطلا لباو لك لصأو ”لطلا قمح مسد فثك الك دهاشلا ىف هارتاذكع. دج اولا م..دللا نم
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 تاعام رظنتنمملعاف ترطناذاف قالا ىليقلخلا بايلا اذهنمهصئام فرعنملهصنملا |

 || هنن مظعب تزفدقف هنسعربغب ترظن ناو هند نمر ذأ هنسعب هنوك فترات ناف راين م |

 دادضالا نموهف حاّرسلا دنع حالطصالا عقوا ذه ىلع هلعفهبلعلداذببو هلصووهلصف هنيبف ||
 ىههذ لولملاو سارعالإت اصلملا داتعملا ضنخلاورهطلاقءرقاكو دا وااو ضاسلا فنودلاك |

 روما لسملا كولدلافةحارلاوبعتلاو كول!!ىفئلوللا مظن كوامملاو كلاما نيب ةقرفتلل |
 نولطماوه بويحنايةولللا 2؟١؟ بايلانمدادولال_هالدارفنالا كلذنمو)» لدعلاو |
 | ةمحلا لهأ الا دارفنالا !ذهب حرفبال هعلاىلاقمضاانمحوروناو هعدلاة باع هعمدارفثالاو |

 (رعش) دحت* هيد وذ نم درةامودام داد ولاو | 0

 اشدتدشناو تش أثينا * هحورجورو ىسورهحور ظ

 لهأدنءمالا ب , املادحاومكح ”لطنامعالا تددعت ناو بابحالانيبةدارالا تدسو ظ

 عفادمدضااو نادضنالثمللاو نالثماممنال نافرتف,ناثداصلا قيدصو قداصفف قيفحلا |

 ١ -لع_لا.زهىندافأت ساف ةننردعخوسرلاوةب اعل! لهأ نم حو. ملا ضعد ىلءتلخد عزانتالف | :

 قالا 5 7*١ بابلان ل ةهلعلان لاف ن 4 هلا نم رسل كلذ. نمو) * سايتلالان يدل

 هلولعم قرافي م هلعناكن ه ىعداذالف انأ الو ناكدقهنال رلعانل نوكي نأ مصبال هللا لهأدتعا

 للعلا ماكس [نمافشلا ال_لعرخ الاناكالو البادناكام هقرافول هلولدملءلدلا قرافيالا# | ظ
 طرشلا ةفرعمىف طوبرملا مكحملا مالا ةلدالا هيطعتام لهح نمالا ”يلعلاب لاقام لزالاىف

 ماكحأ لسيادلا مكاو لولعم هلعلان لوقلأ قد رطلا اذهىف ىيقمتل اله دفعا هيلع طورشملاو

 هلالاهلا تيئامل هاوس لمؤملموينأ عدول لتتؤملاوممهلادوصملاوهو للعتالهدابعفقحلا ظ

 اببهضرقأن متزاغ اهريعس نيبو هيب . ةمايقل اف لوام اهربرهمزواهرورح نم انهنمؤملا

 رون موا الاهران طابتغالاورورمسلا للا طارصلا ىل_ءهزاو- دنع «:عدوه نانا دلاىف

 هللا نمنولكسو نودلا نوبلطتف قاويال نةنوك نأ ى الا نمنوفاخو ىضمامب مسفنأ

 دئازرمأال دهاشااةيؤرةدهاشملا ؟1© بابلانم:دباكمةدهاشملا كلذنمو)* نوعلا

 نوكت نأكل عشك دةتعم لكى فةيؤرلاب لطب كماعف هدهاشملا لهأنم هدئافلاتعةئتراق
 هلوسر ىل_ءلزنىذلا با دكحلاو هلوسروهتاناونمآ اونمانيذلاابيأاب دروام لكان: مّوم

 اذاف دياكي ابن دلا فلازيالدهاش اف لبق نمودعب نمرمالاهلناف لبق نملزنأ ىذلا باّكَساَو
 وهو دنع هلو تو همادت ىف دلوحو هياك قدر كنأف هيلاةيءاحامدرو هيدي وع الاف ليس |

 هلو<عزيك هلاو>أو هنوؤش فرءنمانلعحو هلاهط ا هذهن مهلزأ | ودع هنعالاذخأيالهنأر هشبال |

 ندو فز ا ؟ا5 باماا نمهفدطاومهقداكملا كلذ نءو) * هوب نم هلهجنيح |

 هردصدم فرع لعنمو هدقتعم دهش دقتعا نم فرصلع فشكلاو ديلقت دوهشلا .فهو فصو |

 لسرلا نم ءانعلاب صوم ودو دوهشلا للهأ ةفيص صنم دورولاو رودذل|سبل هدرومو |

 "ىبنلا صصخيل قوذلا مدع عم”ىبنلا عرمشملا ماستم" ىلولا لءام_ هثكلا الول ةايلوالاوءاسنالاو |

 710 ةيرقلاو تاورواسةج+ا همشلأا مزلب الف ههطلانلوقلاقوفلاءناسءالا نم مزلي ال قوفلاب |

0 

 ٍْ ل الاةرخأ الاديربوهذ لم ام هد امعن نم لت دق لو زعهن امم اوس لّموم لمودالف هلا هنا تنثدقو

 | روظام 51 بايلانم 0 مدوخن هو عزنا ظمأ نم كلذ نمو ”هلداعلا ات دالاديرنوتعوا

 باصأت اًضر 5 اد :ضدهللا اهضرقأف اًضعب اهضعن لكأ ظرغلا نم منهج سفننن مالا ظرقلاوءاتشلا ١

 || نو._ساحو اضقلا نودقتعيو ماكحال او أءاضَقل انوش مالعالاءاندالا رشلاة عزام
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 لأ كلذ نمو) + دحاو هترثكنيعّال دئازلا,فرعبالذةرثكلادحاواَمأو دحاولادالا دارا فرعيال
 الولةمامقل ا موؤىلاةمةكمرارسالاو ةماقالارارصالا ؟ ٠ 3 بابلا نمرارصالا ىف رارسالا
 مل_ءيالو هنبع كنعرتسي ام ىخ ا وهامو هندو كندنام ”رسلا رارسالا تناك املا رابغالاروذح

 عدوال ناقكلاةحردنعلازو نالعاوهفدازامو دئازلا هلعبرسلاو دحاولا هتناالا ىنخالا

 1 لءقلاهدنع ىوتسو دعولافقدصيو دهعلاب يو دولا ىلع يسب هناف ا"سدم ناك نمالا ترس

 بيرقلاهفصو دنحوتلا ل هأ هدقتعيامسعأن م نام زلا ةقرقح وهو ن الاى هنالدعنلاو

 ا لهن استالل لاقي اذه عمو ديسعلا عيج ىلا ديرولا لمح ن مبرقأ ود نعدمعب وهن بي رقديعبلا

 نم قسل لاصيالا كل د نمو) < هدعل رشد: .مدع همعربط مهجن 25 دينه نم له لوف تأ ةلثما

 لأ (رعش) لاجرلا ماقمنماذه سلو لاصفنانلعم لاصتالك ؟ ٠.7 بابلا نم لاجرلا تاماقم

 لاوز نم هدسدة:نع هلاك الماك هناذ ىف نك 0ند

 لال_ظلاتاذهيشتهناذف | | هريغ نم لمكب نم لكو

 ]لاجلك ف فتك الاه عسجو || || هرؤن ىلا ل ظلام

 لام اذهو الظل ع | || ىرتىتح مسا نيعنبأو
 لابن برضلالا ةئلكاك ىتتا هالقام اوريثعاف

 ,لاقملا تت لخ ديدن ىردت ىلا لحأ دنعملع اك

 20010290617 نزلا نتصل قل ةيفلالاةةلوقامو جلا 0
 ا لص نم ٠.24 تانلا نما! نال فال كيلا كلو نتوز## كصقع؟ 2 درراماذار ظذاق

 همتنت تنك نا هلق 0200 ٌكذسع تن أ دق ىلاسعت هارتالأ هئبعو كذبعت دن هنو كش

 داملالا لهأالا داحت الان لاق امو كيلعلديل كيلاريعخلا ةداعاب كن 11 هب عمس ىذلا هعمن تنك"

 | لصق نك ال>وامارحا وانعو الوالاحاوتد د 10 ٍليصفتلا لعأ نممهف لول! ا,نولئاةااامأو

 : ناك ذاالا هسف هسفن ىلا لصيالء وش هاانال لصدف هنأ هسفن ىلع دوش دقف لدو نمو لعفام منف

 لدفلاف دئاز رعأ هنبع ىلع امو ماسقنا هيف صب فيك دحاولااهغاو ءازرجا اذناكو ءايشأئنلا
 ىبلقأ امسارو ىلبا كئام ضرأأاب ؟ 4 بايلا نم هضاغأ دف هضار نم كِل ةنمو) * لصولا لدال

 دنع حوت ةنمفستوتساو ملا د اهلا قرهظو مالا ىذةو ءاوالا تعفتراو ماوصل

 دوءوألا مو.لاىلا دواومودااوب دوجولا هلك“ متل دولا ”ىدو> ىلع حول ثقرم *اوءاعسأا تعلقأ ام

 إلا نيرهطملا عموهفحاكنن ءناكَن اف لسانتاا بس لصاوتلا لسنلا عطقتنال لصالا عطقن اول هناف

 ملاعق هدا بع لكلا ناكناو حال_تلاهدا ابد صق ن#وهف حافس نعناكناو حاورالا نم

 || نيع نعركح نأ. : نمّؤمىناف هددت هقفن ل ناو هصبستو هن الص لعدق ”لكف هداهشلاو بنغلا

 1 مراكب ىلعتلا 2١١ بابلانمةيولالا له ةفص ةملكتلا كلذ نمو « نوكل كى هدم ميس

 ا! لصلانصخ نم ىلووردأنم ىلةامة- هعاوطةملحتلا قارعالا مرك ىل_عليلد قالخالا

 كلملاو ياللا فرعلرسشااب تاوذلانياث ىلع ل لد تافصلا ف”كراشملا لجتلا ةمعص ىلءلئادوهف

 ءامالاو دسعللا لاف ءاعمالا ثمح نمال هلاوهام ثدح نم. + هلاثلا فان هنوثلا ا

 ننمؤملابهنامي ركلاهلوسر نع كفن اركتلاقلاقففز قاكلادارملاىهو قةحلانوكي
 هنأب انفرعدمو ميحر فور مكب هللا نا ميدسقلا ةمالك ىف ةثتفنن ءهناحسس لاو قب

 لثمف قح لوقو" قدص ريو انعلذب ريخأام ا:ملومقاا ةكالوإف اةصوانع هسفتفصو

 كلذ نمو) « نيعلا هذه نم تسي دناهلؤالا نركتلا ف: نوما كلالمالا تاك هلاركسالا اذه

 2مل 32 2 2لسسلسلسلسلسلال 20253 51 122ي2زْلى[ [. 5-5-5222 2
 هيصتلأ
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 ْ لجو ىلع اهءنكممالملاالا || [|اهتروص كس.طعتالةلالملانا ْ

 ىلر_هظت سالفالا ىف ةلالملانا | | تدرواذا ىعنلا ىف ةلالملا سبل ظ
 لهم هرطتاف هلداومللا دف | || هققع سالفاف دو لكف
 لضلاب مولعملا متال هاا هت-ارحاتكعام كمطعب نأول

 لخ ىلع هنمانأ لاماذو || | هتجاح ك.طعيىذلاّيركلان ا[
 لودلا لع يعاد ناكاذاالا 10

 دع 6 عطش اف قد مطش نم ا بايلا نم حفلا نم مطشلا كلذ نمد«

 ع ةعب رمشلا مهل اهزيحت الىتلا ةعششلا ظافلالا نم قولا ىلار ظئلاةمفامل ةعبرذإ ا دس بان نم ا

 رولا مطشا نم نت هسلعرهظي ل مطاشي سن هنأ هاسسفت نم لو متفاا ادهىف ىوقتت

 ىرالأ كلاش اأو لصاولا دنع كلذزيسنأالا فعضهلاس ىف ناك اذاالا 02 ا

 هءلكت ىف هدأ ىلارطناف رقنالو مدآداودمسسان أ صالاذافنا ف زيكقلاو وَلا بحاص لاه ام ىلا []
 قايد َناعَو هدأ هير نأق هتوسأب ذأ نم بي دالاق هنو غرك دامو هنأ عم بدأت فيك

 علاطلا ؟ 0 بابلانم عيطلاوعلاطلا كلذنمو)* قالنانمم-هلزانم سانلا لزنأ
 بءرفك لّتالانىمملا ىزتالا مّدَتملا فداافنوكمأ مدعم نأ ركب هن هنال رخأت

 عزاتملاعفادم عا ااطظااق عافترالاوءالمعالا نم همفال عارتقالاب+فمكحو لوالا مصل اىف |

 ناك هللا هيَ اهفر طظذسما هملعدورو نمهمهفم_سذ رايخالا نمد أنام رانهسأرقلعووق ١

 لك“ بةعأ مك قللا لوذالا كلذ ىقعأف لف ىذلارونلا ليلخلا علاطو لبد ىنوا لا

 قاملالا هتةعص نم لكلا قاؤ اخ ميظعلا لبخل 2| لدىزلاالا مياكلا قعصأ اخ قعصا ١ليكا

 حمدت لاديالا ن مناك اذااهسالو لاس ن 5 هتويءادأ نم هلع

 تاوهسلا قلخنا ةوتكملا تاكل ف ةعاستلو 5و ”ىلعلاهللان 2 ”ىوبنااريم تا كلذ

 , لاش ا اذه تدل لخدف نولعنال ل نجدجلو ناغملا قلخ نم رك 1 الا

 || بامان نم باج دباءالا كلذ نمو « مك اورمالا» 4يذاو مست لق لام انم ضرالاىفام

 || هنعل اسنىّتح هتماندربام هيدا تنأف هيدي ف لصأن 2ك 16 ةيم هلام هملا باهذلاأ 6

 نكدوجولانيعهنال 000 ةاثلاوهذ نوكقم 2 ندا اكل نك دوهش اوه

 افوصوههلعح نمىلا ىرتالا تاق الا. نم اهمؤاس تاقصاابرب-خدروام 22 هفرع

 اهيلع مكح هناف فصولا ىلعاهلاكفقّوباذ |تاذلا نأ لعامو اهو وم ناكل ذكن كلنا لودي فدك

 ا هدسع ىهام هتافصو هتان ىلا لاكلا فلل دلانر هدد هناذإ هلاك" نكي ل ن٠ فرصلا صلادنا صةةئلاد

 سمانا ااهيأم كه ذياب نا نيملاعاركذالا اودنا توي دتنيأَف هنوك ةفصلا نال اقلالهح قف

 لدللاو ©١٠٠١ قاتلا نم سد ده سعتمل ا كل ذ نمو ) سايشلالا نم ممهب عقوأ اعموبهذأدقو |

 نءوملارم هدانلا رهف هب ريشن فرش ىذا زرصالا نجراهنا يدخل ذا ملاو نسا

 كلذل نادنالا ف ىذلا سةنئلاودو نان او لم 1|: نءاهفاملامصلانترصن نملا ليتتنم الا

 كلذإ سمتتالا نام يتوزكلملا شك بو. !ىلا.بومهلاف راصنالا ٠ نءةداممنا 'نامخالا درو

 صضصارءالا فال ال كإذ ىطعت شل او برلا هل نم هنا بركلا نمذت: ناكّناو س دقتوه ا

 دئاوزلا نمووةهساعدازام *لكفذ دئاوذ موقد :ءموق تئاصد صضامالان مبول_ةااىفامو

 ل002 25252522252522 يش ا ا ا ا تمم ا تت ا ضب ب ب بثت تت أتت تت تر



 0 عام

 ىلا 148٠ بابلا نم رفساافرفن هثالثلا كاذنمو ىلل.>رو حورع قادنافو لوزن
 دساولا ظودم هللا نيعب طوخ لا بكحرزاف مالساوا.هئلان* هللانانثا مامغااوكالملاو

 ةعانشلا هموقتام عقونو رصانلام عا ناناطمشناننالاو ةعاسجلا نعددسعيل ناط.#

 ثددحلاو تدد مهلاو ثدغلال-ان مه ثاثتاا رفا ىفايلاه نامالا له ماهورفت ةك ااو

 باصال نيا ثاان' لاوولف عادل ثلاث قانا هلؤقير ةكحصاغاوةثالثلا]لئاقلار ذك ام

 رامءلا ىجعي امهظؤاح "لو تزعهللانا ديرب اهسهثاان" هلأ نينا 31 :ظام نيملالازاوقملا

 مدقل) ف مدعلا هنطو ناكنخناطوالا ق ارق نادنالا لازوا يع صان ٠ رادلاةرءهنامز ىف

 هنكسدوهُس نع يغب هنطوىلا ن< وهذ دوهشلا همف هلل د> ناو دوجولا هب رغتناك

 ليجالالا دوجدلاهللأ لد 1 بلطن ا مل عورو مالا مهف نم دنع مدعلا لاوحأ نملاحءانغل'و

 | دنع مهيّسفيف ديحوتلا قالا لزم ناك دويلسا نم هفانأت دسعلا ٌضءباَمأو دو>-ولا نع ءانفلا

 هيلعام ىلع ن الاهنا ناسللالهأ لاهدتو ديه لوقنامىل_ءهتلاو ديرفتلالوصاس دوبشاا أ
 لاخدطلا 444 تامل نملاح ابامو لاس لاما كل دنسو )< هسشقلا نو هيزعملان هىوعي ناك

 صاالاو دن أوزلا نم تانْدحلا هيلطتاسل دح اونأش ىلع تايشلا مصبال لاح هلكدو>ولاق .لاحام

 لتقتام اهتطو ف ورهظتف ليهتسستنوكمام دنع هنا م توكتف نكءامسشالا لوةيلازيالف نووش

 بعراف كير ىلاو بصتاف تغرفاذاف هللاه اذلو بعت هلكدوجولا قفاتئىهو قلك وهنْىناو

 نطومىهنال ه«-ار بحاص مدع ا ىفثاكو لا لغةشاالا غ رفا

 تمثل وه مدعلا نأب لاقت نملاقام ناوك الا, نطاق ناسىففوه مون لكنجرلاناك اذا هحارتسالا

 | لاحت ا الا سملو نوك هيف دماملا لءزوالو نيعهقامىذلامدعلا كلذامنا صال ا لهن مالا

 أ ناكمالا اود مدعلا كإذف نامعالا نعْضَس ىذلا مدعلااممأو لاس لك ىلع ض2 !ًمئااوق مدعلا كلذ

 0 املاوهلاوحالا لاف دودولاو مدعلا لاسف دوهشماودهاشلا ىهو دهن تودهشت نامعأ ىهف

 ”يلوسل ا ىف ةلْزملا ماهم كلذ نمو) لالا و قوذلا فرش تنشيانه نمو لامو ناسنالا ند هنلاو

 اهلومف اهلهأ ىلا ا مادأب ىمأهتناّناف ةناسكلاب ادرج الف ةئامآةناكلا ع ٠ « تانمشا دب

 لومةمهرذعف "طم ريل اي رطااهل لءاقلاو اهلهسحن مالا اهلمقالو ضرئاهؤادأو ص ع

 دوعش را ارطضال ا مكس مس تحت هسفن لخ دم راستالاباهالباقااو لوهجلا مولظاانكسدلو |أ

 همامالا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اكلاهداعفامح ان ناكو اكلامناكدقو اك ولمعأأ

 اهيلعنيعا اهطع أنك راو طضالا مك اهذخأ نمال راتخلاريمالاوه كلذو هماشقلا مول ةمادناا

 لعتتالو لفتسافتلوناف هعينئاهيسأل هعيفراهتل او اهيلاهّنتا هلكو اههلط نمو

 اهماةمّنال رذحاهيلواذا اهتيترب ل اعلاف دّةعلابفوأو دهوعلا ظفحاف دب الو تريج ناف

 | متاع ١ نابلإ سمانا د هناكملا كلذ نمو * اهاهدنهن م ظفد اهنباواباق رادخ

 0 1و ةووسل اوهو قول اًةاعارم نماهفاسإ لكلا هموقيو لاملااهيساص

 لوهج لولملاف ديزملاةذلو ديد_1-ا قلختانةلاو+لا هس لاملاو لاملاثر ونام ةمعص نعلزتعاف

 ٠ (رعد) لوقأهضو

 ظ لزالا ىذ تعت نم هنا لّتالو || |٠ لااخأ بععنال كيصوأ كاصوأ 3
 ظ للعلاب ىلا فليم ىذلاالا|| || هفر عب سل ساكلذ نال
 ْ لءملا,قاحلاق لش لاق ىئذااالا|| || هلهع سل أ كلذ ناو

 هلالملان ا

1 

 || يعن« ىتاثلانمزلا فعدعلاىلا عجرتق نطولا نعحزحزتلاالو نكسااقارذ ىلع ةّوقاهلام

 | لاف وهف قاذنا ىلسعالا قلطيالو قالا ةف_صرةساافرفا الرف سلا ىف رعاشلا هماظن اه مدف



 قدصدا!ىف زاعالا كلذ نمو اهتدصوسفنملاظلا لها اوان ة-رفاكلاووذ ضع رفكو ضع
 ١ قدصاةقدداان وطنا !فزاعالا دم ةعماسملا ةعقاولا ف تيرأ +١11 بائلانمزاحإلاو

 الا زا الاو باهسالا ىفةغاامملا زا الا ىفةءاغل !نافزجواوأ كل ذ دعب بهساف رمصلا نكت كةظنىف
 دهاغلا ف ةوككتل ها ءافت اهلا كتناعو اهتعت داو ناو اهتخا نمريك ا ىهالاة بان ماسك
 داوتامودو دحاو عضومفالا بئاصري غوهف بئاغلا ىفامأو دااولا نمر دقلا ىف مظءأداولا

 || داولاكم علا اذهل لعا | كل ذف كج نم سبا ناكن اوك هب .كةفرعمدنعكب ربك تفرعم نمل دنع |
 نسقتالف بئاسب سان يئاغاا ىفهلاشماو اذه ىوسامو دحأ لك دنءدلاولا نماردق مظع وهو
 ثيدح هقمش لكن مهاقوو ةفش-انأ هللامحر دساف به ذم هناق نط وءلكىف دهاشلا ىلع بئاغلا

 كلذنمو بناوملا عنج نمطوحاو ٍبهاذملاةسأنمىدنعوهو بئاغاا ىلع مكاري
 هلةرشسمال نك ةءويخم تارسشملا ف ةّورنلا ١409 بابلانم مالكلان م مانملا و ةسر

 اذا نكلو عيرشتاا وهف عسرلا ماقملا تناكناو ةهلدكم ةود نكح#:مناو هكتةونال

 كاذيرضتقي نأ هلذ لوسرلا هب حوا ناف هما لوعي ذئتمح هيلا كاذب ون نم هيدافارلا تحت
 مرحو هعاشا كلذف هءلعزيعت هقدصدداعءتثو هّقح عماسلا دنع قةحت ناف لوقيو هسذت ىلع

 لا رظنلاقيو دجاولادءنيعمهيذخالاف دحاولاريخض تنثمك_طلاضنات ناكحناف هعارتدلع

 ىو مكفل ءادتهالا ةحمل واابؤرلا يح ادفءاولا ىلع ةلادعلا تناكناق هلدلقاا ىفةلمكتلاو

 عباتلاو عامسلا ف بحاصااةلزنع وهو ناربلاو ىلدنلا ليل ذلا نالفةملا مكح هطثأ ارمس مانملا

 املزنَقلاةروداابس<ةلوانتمف هيلا كال اوأ ىلاعت قل !كلذب حوملاناكناذ عايتالا ةلزئعدأنا

 :كراسدت رش نمد دق وة ماهح ا وهدج# تاكّنا و هدديعد اعرش كلذدتش الو هءاع

 كولا ملفت كلذ نمر هيصتمردقلءاوهب<لعاق ءامالا اذد كيفكو .ءامءالارجاشت نم
 | مسالا هيحاس همقطصتو هن حاسم كلا هرامك ىذلا ١13 بابلا نموا ملا ة صاسم ف

 ]| هذه ىلعوررذا ادوق_لا ف عون امرعسلا ع ّونتمف هيلخت ىف هما مك وهف هن كلا هل ىلكتن ىذللا

 ناك كلملاربب دتفرعكاناكاذاف ثيدحلا ىف ةراتو ميدقااقةراتفثيدحلاو ريلتان وكي ةرودلا

 هيلع هنلااناعرلا بامعامو همق فرصته وهو مود هنا كلملا ىف ل.ذتف هما ناطلس تحتو همكح

 عفادملا نيمعتو عزان نأ ىف رعسلان ركيدقو كلامالو كلب سلق كا دكن كي )ناو موكحم

 راضلا مسالا: سه املا صاصتخا 1 عقانملا د0 نم هتلمل ةدعيص ىف كل هىف هقرصنامو

 همالكى لاق اذ هلو يدقلا ىف ثي دخلا دنلا نم مسيالو ثودحلا ىفالا ثي دح هلامغ عقانلا مسالاو
 هلزتأوهدرفاو همقوهدحوو هرثكف هلكنيعوهو هم دةبانإع عم ث دحم مهجر ندرك نم مين أنام ىل اع

 نوءكارلا نو دماملا نو.ئاننأ |مهتمو نور ذا نب رهالا نك هثدحو سهاسملا هب جحانو هثدحاو
 ساغيو عصاابركس اذهلورعقلا عد_هني ىترجالاوذي وثملا ىف ةبٌغر ا ذه ىف نول ازيالف نو دجاسلا
 هنيكتنال باذعلا نمةعطقرفسلا 1407 بانلا ندرئانمرفاسملا كلذ ندو سفن ام لوا ىف

 نال لكل زن نجحرلا ناطوالا نع حوزتلاب ناوكالاهرفس ىف رفانمرفاسملاف بامحالا ق ازرق نم
 رذاسملل رفلا ف ليقدقو هش .رذىلا 4س رعب لرش ةماسقلا ىف وهناعسا عسي هناع» ىلا ع ---

 (رع) ىو دياونَننك

 | دجامةيصوبا دآولعو #* ةشيعمباستك اومهحيرذت

 ةشيعملا باستكلاو قطا ةسئاَوم قادشادوجو يف ديرفتلا نههيلعود امل ديحولا مهالا مال

 عمج نم هينول أيام بادأو مهفافلعن تح هلوقّرس ف لءولامعلا لاعان دل اسرالا هيهيلا ىآبام |]

 دضاقلا «تئاثلاوز نعت د هللا لتادلاو عادلا لمد اه ةمكو :فااجلا ناس املطربدقتإ



 نان ورا فتح هينا ياا قرامكرالف ”ىنادرلا لو اأو -ىهلالا عاقبالا 0

 0 عامشالا بحاص دنع نأ .كلو عا «هنلكن وكلا فرصلا لهما كلذ

 | دنع ةح : هينا“ نيع همر واظالو 00د الو ساد رغب

 تحاضصوهف نازيملاب :_مسقملا تانمحلالاو نازوالاب عامسلا دقن عدبص دقاسع ععمدق لكل اف نيع

 دق ف كمفطسالا ذهلو هضدهازلواهالوم لك هالوم ىلعودو لك ىحاضال ءز

 نديركودمتكو هلعو هناعا مص هداسق: دو-ولا ىف ىرس نم قة قطان هنا غذا ند قلطملا

 هنا« ىف فرصت نم هع+غ باسا|نم هياععاىق هناملوابهقتا ةماركك ا ذ نمو هد.حوتو

 دوصقملا قة! ليال دوجولا ف اهم قلذغلا عص اذسهلو دسعلا مك ءاعسالاهتاساوان 751
 هب يش كتت لد هن ىاخال كل ذناق ىهسأ |دح اولا ىلءاتاال د. نم ءاعمال ار ظن ىمعملا كف نيد

 هسف عع ىذإا' دحاؤولا ىعسملا لعاستل الد د>اولاقلعتلا ناقلعتاهلوناتلال دءامسالا همتنملا

 طظافلالا,تزيق ام ىناعملا نمءام-الا هيزيم أمد واطملا ةلالدلاو دئاز ره اريغ نفاس عاكءاعنالا

 ماكحال !فرداملاو قااهدناتكحدو اذه لام طافلالاو مالغلاو يلعلاو ملاعلاك ىتابملاق ىناسملاو

 اذه ماركلا ةكئالملاو مانالا عجم ىلبع م دقملا ميم ماع عاكف ماسقالاهدهىفرظناف

 زذددلاو ةمارك هاخ ةماسقلاب لصتن ال ةمارك ل كف كيوةبنإ | هنأف كناوق هلعحاف كي 0

 ىههلالا ماركالا © ؟ ه بالا نم مانرك الأ نم ماناللامءلذنمو حازملا ىف حاردتسالا نم
 ىلأ عجرت ى عمون كن هاشلاهن ورةده اكملاو هلم ىهةورلا مالكلاو هدعاشملاوةيررلا مانالا ف

 ماسستن ا هلت ديالو رثاام الكتل ات ا اانهلخ ديالآب قرلاوركل 2و فرعت ىهف دئاقعلا

 هللاملكست هيسفامو هللا لاك هلكتارشلا لوطااوةهلالاةاملاهشضو لوقااووهفماسقنالا زا ةداذاف

 دحأ هنرفك ام مالكلانءاسولو مالنلا هلع ىينوملا قي رمثت نكلو مالكل اركذ همضدرودقناكتاو

 ناننمالا نم وشنلب هناذاودلق لوةلارثا اذاف هماكح ا هءاعترهظو هم الكم مف راق ابوك :

 ماسهلالاو ججولانييقَرْفتاك مارك الاو لالا لدأ ن منك مالكلاولوتتلا نعب قّرفف ىهلالا ١

 ةمكح ©؟+ بتابلانمهداعلاىفهداعتسلاىأرنمكلذ نمو مانملاو ةظقنلا! ىف أب امنعبو
 قللاىلا قلطادوءةداعلا هداعسلا ىطععي اهينامع الا ناف هداعالا تاثا هداهشا ا لعق هداعلا

 ىخناو دوجولا ىف راركنال بسلا للا هناق جيب رالف ريغلا تايثا همفق رودااتفلتخ ان او

 عساولا مم ءالا حمصي لو قاطخ 0 هيالو لاتشمالا دول كالذف دووملااق

 اا ىشاس هب ناكحام تشرلو ىل هاند ال تاكمملا وك لطرو قافتالاب

 حابس الكو قرع اوف كاذك نكي ) ناؤ وة انا قانانخ رش كيالذم أكو قاطاسق قلاطام

 | هجر ىجحرلاقال- طا لفاغي س 10 ركح ذاملثعلعلانءهناف تاكل فراعلالقاعاا

 | ١ 0 قسدهاخأ ناسا كلذ اقرع قالطلا ىف ةعجرلاب لاجرلا فاناقولو ىبغلا لهاسلساب

 ريغ كلام نرمالا مصنال كوس 0 1 ا ل م يد تعملو

 م اركد الرارمب الا له ته ذك قّةحم لك دنءوهاذكو قاط

 فرصتف تلعاذاف هاندصفا ”نذاىذ لك دنءهبو هانعضو اور ظانلا هانم وهانح رشا كحواو

 نم أ نك | وع ةتبرعرمالا نودوءنم أ دباكل دناخ تش فك تارا. ءلاىف



 سعي . هج وهيل سؤ عج د

 ١ بابلا نم لءاهئار دم قالا ىف لدنلا ٠ نيملاعل | ىف هنا ربا ىلع تءاص اك دمت ىلع ىلص هللا © ؟ ٍ

 لأ ةمايقلا موهسانلا دم_بانأ هلوق نم ةمالعلا هْذِهَنيانِب رمل نهوراربالا نء لاسلبا هذه فوه نك د
 ليلللا دوجناماسشا |كلذب ليلا ةعاسجلا نمو ةعامجلا ةعاسجبانود ةعافشلا بايدل تفي هناو أ ||

 | أ ةلاسرنوكب كلنا موقتله ىرعشتءلا١ دورشااريضعع# دولا ماما دو دو مسا مد الثاك

1 
 دغ هلذلنا مانالا نع دس مالا هلإنا لات الو هلدالا فام عماوج نمىواامعو هلم لك مت دمي أ

|| 
 مهماع دباذه عمو هلمضفلا ىف : هنم هّممانياو هتماءاع ديالا !نهانامو ...تنجاقا ةلسؤللبسلمو
 دولا ماقملا نياو هندابع2._صوصخ و هنتدام_بنوملاعاا ن دسم ل عا ولا طاش لأ ميعاربا ىلع ةالصاكدمج ىلعةالصلا نمهدرو اا نكملف ىعادلا نم عفرا هلوعدملاو "هلسولا لان
 ل نكس قوشلا 851 باسلا نمقاشءلا قاستشالاو قوشل اكل نو دل ماتا رهت نيف ديلتلاو في رطلادجلاف راجالاو بارتلا نم اق ءانبا راربالاو نوب رم دس دوصبلا ماقد
| 

 الأ قشاعوهام هقلق انقلاب نكس نم قاشعلا الا قايتشالا فرعيال ءاقتلالاب مضصقايتشالاو ءاقالإ

| 
 لإ ىدعلا ف لهو نوكيسلا لدي فيكى بعام نكس نك اق كردلاو هكراسا نمي الذ فانيلا ةاينلإ كم | قو ةلعد نكسي بك قيرملا هياسنب م اف نم ناسا بانرا دذع
227 

: 
 ناطاد مكس تءوهامناو ههك<؟وهاموشإعلا رو دن هماشدو روهظ هاكود توك
 اا قشاع قسدعامو هبسفنالا“ بو بتاابك ةمحملا ىذدةنازكيه هبحا نم كالو هك

 الاروةبلا فاخ قملا هاممخ ىذلابو رومالابءانعلا مناف نولعالا قاشعلا قمهو 90 || مهسوفن ظوا-فموف قالتلاةذانوبلطيو قارفلاينوملأ قاشعلا كلذل هبجوأ هاذعمالا

 ىوس .بوغءرمو بوب هديتءالو بولطمهلامو هن ولط ه عم هنا هيو. ىلع بن ةنم الف ؤ
 ةدارالا نيب كد ردجملا نم بورا هديربام بحناداراولو هنو كستح هب عيصالو هع مر قناع

 ما.ثتحالاو مارتحالا كل 3 نمو رثعتر كسةف ةمحالا ئمناكإلو ةدجملاىفءاوغد دامو مالاو

 آلا مشت افا دنع مشن نمالا ةبه عفنتالو مرتحاف مرت ريغ ن.ه ةعفمم عتنال ؟5؟؟ باللانم

 لالذالا ىف مداها حيراموريسشمو م امو باخٍدَعد َمعُسْاَو ةمركلا حرطو ةم داب ماه نك
 لم لساغغلا ى ديزي تنملاكم دانا نكي لنا لاؤ.سالو هلامو لالّتالو مادخإلام لالدالا إل

 راض شملنا مه دازف ص صم هلق ىف ضرتعاو همو د ىلع مدا لخداذا لئاطل همو د نم
 كيروداف كيدلق هت هرج مرنم نواعبالو نورعشبالمهو نوبذكب اوناكامع ميلأ باذ عمهلو

 تتئاعرلا لات ةمركلاب هلصاوعو خوم_ثاامارتجا ىف هتااسر ىريشقلا كا ذركذ :هيلعاولوع ايف هللا لهأعمبا اذكههبلا عجراف !مدجواذاف هتمرح دق ىتح هتبعتو هةمدخ بنيت
 باببلا نم عامسلل عاشيالا كلذ نمو هيهذم يفي عضتنارعحي هنظن ح نم بهاذملا عسجف

 هلزثامو نومغملا مور حملا نكتالف نوزوم هاكدو-ولا نازيملا عذوهّلاو نارواعاقيالا, و ؟ 0
 الإ بوكا نازملامدةلاوثيداسا ىف ميكا الا هلموهفآ نزولا نيءودو مولعمردقبالا
 ةقداصت ناك اذا هبكلذ عمادلا ةكرس تناكاذهلف عاعبلل عاقيالا تاس نمو مساسقملا ترهظ
 مايكصالاب ةراشالا امهالعو هيسسد بهي تسلق هميسفت تناكناف هسكلمءاسشف نع

 لأ نمو بهاذو عار نيب فرصتلاو يناجىلا بناج نملياقأاو مايكل او كتفاجمما كلل
 رهظله دورط» نوع او باسل ا ىل_هأ نموهف دوجوهلامو عاض-الا ىف عابشيإإلا عامم ىعّدا امانا نيب. هتامرزج ع جيودجتلا عجبا اذه لك .عقرا مقاول هقول اح

 اعامجا هيلع ىذلا عاملا 9غ بالا ه عاج الا هبلعىذلا عايعبلاو فاك هئيسنلاب عيتالف هئيشاانمادعالانرقكاذإو دودو لكى راشاذ_هو دوحولاالا نك نع
 اعيد

 ---] لل غل“
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 أ ةرالتر دك نم لسترملا لالا كانك باسلا نم لحرب ملح نم كلذ ن هو هلع قياسا هعنر |[

 : <لحالا ل > رامو لحرالا "للحاق هناا عجز احادهو هنادنا قليسعمزاوتاف لزرنأام |

 | نف فورط اهئاف .فورحلاىالا كلذ مصيالو هليبسلكلاو هلسرةلولحو هلولح هل. رذ |
 ||| العهتوالت هتداز نمو هتلاهج ىنءالءادناححو هنوالتى>ءالتامغ , هتوالتىف عملا لرّزكس

 ْ هلعاث مح هديعت هناننعا قرظنامم ىلا هلهدو-و قوش نا ىلا او هذ اك ةّرم لكى هتداق او

 ىدبعى دج الوقف نيملاعلا بر هنن دهللا ديعلالوةبف همدق ىلع هناحانم دنع هنو ال: ىف هنأب ١

 || نسزيبل هثديو هثدن هالا مدقو ان املا هو لفات ةمؤلكل هديب ماها اذا اناني يوتا

 || كاذنم نيعتيو نيبتمل لف ا ذهلف نيعلافنوكحاا ةيدحأب لوب نم مناف هنوكهنَوك
 ” ةلدكم ةدشااننذؤياكقاسلا فدك ه٠ 107 باسلانهقارفلا دنع قاسلان مفشكسإام

 ؛ أ تاهزع ند ءانرلا نوكمدادش ااءاهشادنعو 211111 ةذدملا# عا

 ْ ةمهم ةحاح ريغ نم نا دة_سا ند اددق هءلط كرت لبالا دهز هكرت هّتناها نادم_سارةتفانمو

 لا هماها دقو ضر نع هامغ عمه هدقا دقف هتفرعم هلع تمكح نه ةههاا صقان وهف

 || انادنعالائ:نمامو هلعقباسن طاسة وقل همكح تدق لخ دف ضرفلا ماقءلعلا قيس |
 آلا تفشك هريخف كلذءاج هرشنف هرئاروهظن م دبالف هنزاخودهو ئئضرفلاو هنتازخ
 م مازالاَدَت شاف اهتاوطاةرتاهلع تدعو اهقاس نع برحلا

 م تشاو بطحلامظعو ماربالاو ضةنلاو ءاضتلاو لصفال ةكئالملاو مامغلا نمللط ىفكيرءاسو
 || نمو ريصملا يعنلاىلامث ربيعا ىف قيرفو ةنحلاف قيرفف عدصلا مك عبلبا امو بركلا

 لأ نم تافصلا مولعملاو تاذلا فورعملا 0:1 م بابلانمةفصلاو تاذلاب ةفرعم اورلعلا كلذ
 0 همالعلاب ل_ءام للعلا لق لع ىت> هنر باقاا عسوأم هيو فرع هسفن فرع نه

 لإ دسقت قال طالاف تةقحو ءامشالا تفرع ارو تتةاطاناو ةدمقءالا تاز لعتالف

 قخا نمدناف سللا نم رد>اف . سايتلالا ديدعلا فو سااديدحتلاو دسعلاو باررالا ىف

 || سافنالاعم قلمتا ديدٍج قا خنم سلف سانلاو دي رملا لعيب ىلا ف ناوكماغ

 || سانلا نمليلقالا_.سانجالا نمسنج كلذب رعشيالو ساببلو لش ف نه لك مهن ْ
 برلاب قلعتت ةفقرعملاو 4لالا» قلعت ٍل_علا دهشملا ىونث لعلاو دتحلا ةيدسا ةفرعملا
 لقتالف هلوهجناذلا كاترالا عقي ابيفو كارت_ثالالوزب ةفرعملا» هابتشالاىفنتو
 كلدلالو هطورتشم طرشللالو همم قءلل نوكحن نأ عمبالو هلوا_ءمالو لعويف

 طلغلا ف عقوو طرت_شا نم باخدقو ط_ترتال ت اذااو لول دم ابل ادلا طبرب ليل دلا +-بوهلول دم

 هبو. .ىلاو بابرا با حالا 64 بالا م ةمحلا لزتمىف ةمحالا ب تاره كلذ ن مدأ]

 الإ الولو فيلكشلا علقوام ةيا ىوعدالول ا ىوعد برت حلا بايلافلاخ

 1 ةيع تبعا اذا ره ءاش ناو لصور ءامشنا بوبحلا فدطالا نم ءارثملا انيلطام ةيسحلا
 ا كلزديرعو راصدالا هكردنال اذهلو راسغالان نمناصمبيملاو راستحالا ف بنا رشخا

 مايد اذ ناكحاذا تحن او بيرق سحو لم فيت الرب ةبتسالل راصالا

 ةاتجو# ةفصلاف لايتم الا يطاق ان رقناك ابئنن نكي ملاذا هبارقلا نموها |
 سدلىذلاو. ىلولا برا !بلطام ىل قبلات كار «اا تطعءااك بفك ارتشالا مدعفف

 لارتشالاءاطءاطمىلارطتا رادلابا,فلريكتملاو رابإازب زعلا ىغلاوهف راةتفالاو ةلذلا
 هداه نمل ىلحتنال اذيواو حوراو لعااو ىروصلا مسلخ زربلا فوه ىولايلا ن نم ىوعءدلاو ا

 حاضبا كاذنءو» نوكحلا فلا رتثالا,لوقيال علا هيزئتلاف خوبسلاسودقلا الا هتص |

 رحم
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 لالقتساةداعسلاناهلامنكلو ةيغبلا ل ودل ةيورلال سقت قيال ةياغق قياسلا,قحاللا قلسا ||
 هةظعااخ ىنلامهعابتإ مدعل انت ىذلاو "قثودار ص كو لسسلا هعضواو لملذملا هام ٍ
 وهف بحاملا ميعنلا ليصتف ءادتحالا الا كلدعس:اموءادتقالاالا تاق هتمغب هتاف دقو هور :

 ع براعم ه1 بابلانم براقملا براقالازعاكلذ نمو براقالابرقأ||
 ىلا تلعجالف بسنلانمندحرل اهتننااملالا بسلا اذهبانئلعتام براهالا نم براقلا نال

 2 ملسو هيلع هللا ىلسربخ اك هئمويد اننقتاف اس هانذخكا ىوقتلا هنااشلعاوابسن هئيواشتي ْ

 ةعادل ةعابانملا ف الاو ةلابحاصوهن كنعاذهانذخ اهلاناقت كنمكيذوعاو لاف
 ا اذه مهريغل ناكول مهلملد م هلمم ك نواءجن ارغلا مهو نورهطتللا هما وغلا ةخاواضسلا

 سو هبلعمشا قملات فروت اذه دحلا ةشالامر ف تامةكاام نونا سضو
 م ه ةراهط 0 تدروؤ هشاقهنالا مهالارت ”اس نمةر دا ةمالا هذه فرعت ام :

 كادي مهل ناكف ارواهسلاو | ءكلذبانل لش اروهط اهانغيساف ةصوخخلا ءاضعالا)
 حرف ثاثو ىف نمو هرون مت هروهط غسمسأ ن ة فيريشنلاو في رشلا ماقملاو في رعتلاو نقلا ْ
 ني1ثالا بحاصو نراهم او*ةدحاولا ب - اصفشت عاذاةدحاولا حاصن 0-0

 ل عم ٍلسو هيلع هللا ىلص لو.رلارهظاماو براقالا فدو دعم ةدايزربغنمةثالثلاو:
 لوقّكل ذ نمو نودااوّكل ذ ىف ىلا علاو نو.غاارس اهلناو معارلا مهثمو رشدل عج ىلا هع

 ددعلا بلطتانافن مل>ان مدالاد-و نمل .قاميا ©1 بايلأ نم . دتلاد>ونم فراعلا

 قاد دوت قوقل ند لود قحةلك انا كاشنالو ضعت نان دقات وك شيرت انها
 غاب لاموديعلا دخلا اذاف لئاقااغلفلئاملاوهدمملاا دسوبو قلاىلا لام دحونمدئاق
 داملالا د صقاملوهذ دا املهناالاداخادقذدل!نم لوقا مالكلاىفو لام الان ميلداام
 اذه اوءلسملال فارعالا باد اىلا ىزالا هنءقول_خ صرحت الو هنماانال ىوغللا)

 نيفطصملا عمالو رارشالا عمم هالف رالاوة كسا نيب اوةقو ف .تح امال ا دس فاضت

 من ني اهل صل س دبلتلا الولف راولاراد ىلاوأ 0 لا رادىلا نيصاخت اوناكف رانخالا
 ناححاذهف 0 ةفكتادتعا راحفللر ادا ىبقغ سشبو رارباللرادلا ىب-ةعمنف سنبل

 او-زيام هبلادودسلانم ةماسقا امون واتا ههفكامف قالا مملعل_ذفتنامالولف 0

 راديو حلاو روساارسا نم شن اق دعس هن انس ةوكح تديردعم ن .مئاودصتالف ل

 هدحاصو مومذم ةهولالافلرمدلا 01غ نابل نم كلم لرش نس تلذ نو نور
 ماك مو صو مور نيد هبفصتملاو دجو متم دن دسعلا تءذف ل اريشااو مدر

 ودل قا اذاامهف . ى , نشأ ءامعساقل_خلاع ا ىةحتو 2 ع ْنم لع قااريغل 3

 هانعم ترداالو فصوب هئف صوالو هناا امش تددنالو هلعت رتفاامهتلاو ىمعفح

 سس و حرفف اهاهده كن رىلا ءاعنالا عبمفل اهامساع ت هسسقن ىع* وهف فرحىف

 ثدحاانآو ميدةااودو بهذم لكح ىفهددسع عم بهذو بدعتو لمو شيامو بضغو
 2 هدو>و دوحولامع 0156 باماانم ل-> ل->ر نم كلذ نمو ثدح مسا مئاجن |

 ىلع مركحلاٍبراهفو همأاو هئم ىهام | همفطصن نم هإ_--رفهدسع ”لكو ىل--رب هسيفو

 كتدصاني هدب لعحاما هسلا لص نم رظناف هاوسمئامو هكلعوها ضاتيئاق ١-52

 2 موق جمذم ىلعو دع ب همدق ةءاسو همر ص نادخو كاع“ ءاعما

 هلنانأو ةخاب 7 عر تحااذير لَو ارغءامنانالا امان ميلظع اضع ترق دشاذ ميركلادب |

 ا قمملاو هعاىلعروتغلاوذو ىفرمذيال يركلاو ىنَرةك ركل وقيل هجحنانع
 نيس ب ا م ب م ع ل ع ل لم يي يع يس ا 0
 دوج 5 يجو جود يبت وا 1 ب جو ب زق رو 55231215 -جبوجج تج و تطب

 كه 8 ا



 - د

ف مركألا كيدوأر :ا لاهو تلا ةدوصف |
يدقئث * لكى بعهللا تاكو واريبخ ناك ةهريتخأ

 1 + هن ار

 نجلا ديب اما قيال ةجرلا وا دقق ةمكحلا ىلعأن مو 0

 0 فز رامى ا ميلعلا يكل كلذف اهيلعو مسيء ل ذيمكسو 0 رلابلاكن اف |

 : دق امكلا كلذن نمو هب : املا ن س>رانلا لهأ يس قءاكاذىفهنّدشا هنال بامعلاديدثلاوهو |

 : مكحتو ”نامعالا بلت لان يلا ن خ 3 مهودمو دزجومريدة:مكلا 9٠8 بالا نمريمالا دنع

 : رييدتلا لعزاس ىذلا مو مط م1 0 ناو كالا ءاشباك ا

 أ موديعملا تقيلا فيك دودولا ف نكح ةلكىلار اما ةاطملا ماد الا رينتةملكب ريدقتلاو

 أأ| اهنالمدق مدعلا ىلا درا فاهل سبل هناق مدعلاندوجوملا ىلعةملكللا هذه هجونتالو دوجوملابا
 ا .ناكدق مدع نمفلا.ةءاذهلو ناوكالا ىفنامعالا لو.ه1ةندوودعا اوه وير ااهماطتهيدوجو 31

 ||| هذهىف مالكلا لهأ ضعيدملا يهذىذلاو ىنانسماىهلا مركدوجولاو ىناسفن مدعتا نمل مدعلاو

 ٍ ىل_ءهيلا ارقدفمملاعلاو اقلاخ قالا انوكملماسجالا ال هسفنا ضرعلا مادسعن انا ماسقالا

 الأ نيع نماتبعا اودخامو نامز لكى نايعءالا ع.« دن اولاتف د املا

 ]|| .ضارغالاو بهاذملانيب عجب ضا ارعالا نم تماق هلكت ازيا نا لع نمو نوكنمانوك الو
 : باطل اب ىةحت نمالا بدالا ىد هتنا عم بدأبال كي بابلانمبدالان مبلطلا رسكلة نمو

 ١ 00 ءانثلا موعدي يلا وزوجاه[-ف لدإلاو تنام: لأستاالا لدجفااما

 | 2 دهر ف هبرب تس 1 هيد حو كك كاستل يلع قطا ننام عام ثيل

 ||| هلديعلاف دسسعلا ىلع ه.ىدبام لكبال ديل اريزعلا لثمالاءانثلا نمىهلالا ب انك ان قءلبالو فاكأ

 : تدرواذب صوصخلاع 2[ طه نم قءلاو ءامعالا ع. نم م ديمو دمحاعءانثاامومع |

 اذ_هروفكلاوهفو كد رعقف هنا ل أف ن نعف ةلولعمةلاق ةلولغم هللادي ناءهلاقلا صودنلا

 عفر 3

 : لئاَملا هدقتعنام بس ىلع دم هيام مدي دقدنا م دوحولاف لك اوهف دمج ءانثدبعلا ىف

 : ل املا ىف هي دعسي ىذلا لمعلاو ل_علاو ىنانفلابلط ىلع صرملاو لاملاونيديلابلضلاك د صقيو َ

 ا لولسق:بدالاو رثابدتلا © م بامل!نميدابد:ا1كلذ نمو د وخال

 5 1 كو ةعساو هتلاةجر نأفه هاوهعاولو هانعام عا نادال ءانم غلبام هاوه عد قلل نم رالا

 || فيكف اهزان .ااهلكت ادوجوملا رارقنمرارقاه صتخمالو رادع قسمت هعماج لكلا
 ا أه وتمف اهانبا اهيدأت ىف اهامعت تحردامالا ى ظ اهوال اواهئاسحاالامئاخ اهؤانب ضو |

 | قلاب ناميالا درودق هناف .ناميالا موم_علناما ىف نكف ءالعلا الا ءانب الا نم هب رعشبال بدأ |
 ْغ كبردبعاف نيشمؤملار صن اةملعاق- ناكو لطاعريغلاحن سنسد لطاسم ءايدرواك
 هيدانملا نم هقاق» الرمل عاج بدالاف كش عءتاع تنقيتاذاكناف نيقيلا كيني ىتح

 ]| باصالا با.حالا زعا كلذنمو ةيرتءاذ 0-2 3 ىرقم ا ذامتياهينيمعنتملامظعاو

 | ىحاص ناك اذا ىنا لاق كيدلمهزعاو كيلا سانلا ب>ا نم لبق 611 باس ١ نم

 | . رعش , قف هيفان الكف ناكو قيدصو

 ْ ىامر نمةوادعلاب ربو 5 قريع عاتي مقددص

 | ةيرقلا تاجيرد ىلع مال ارا دفواسنه ىلعلا مانقملاب اوزاف مالو ةالسصلا هيلع”ىنلا باصصا
 نخب هنفيسصو نوكي نأ لصنالو هقمصلالو مث د | دمان دج | غانال ةيعصااءناميالا فق ةحلا |

 قناقللا ل عا نم عاستالا نيعةبدضلا ىأرنخ بابجالامهذ باعصالا مهونامالاناف : ناوخالا | ا

 قا



 م 10 ا ممول ا امهف تدفق“

 سوردنه هيلا ىَدؤِرأا مهقلار دعو ممول اريطت هنود: مهم هتذ ومو مدخم هنرعمو لفقمهيوان | 1

 0 0 لا ناساو مدا ميكا مالا 7 را 1

 00 ف سدل 6 ٠ 4 يال م ىعمسس اىغتن 58 مي-رلاريلاودو ميقتسم در ا ! '

 ىئسمادبعاباكي ماك 2 22 كاش يمي ارتلاب زاب | 31

 ضال دييعت هنرل هنا رز م سوت دقو 1
 ١ ااا اهنالؤئماكو هناا

 رق م -ىنش-و ا هنماما قال عجن هنو رز هبات 1

 مع ا 00 0 0 لعف 0 ده ا الب ْ

 اذا كلا ه٠©ه بانلانم فّوصتام فاك نم كل نمو: هدسعن هدباتعلا له هن صخ |

 د هسيفف باتا|قيرط نمناكحنناف ةيغبلافرتؤيالف' ةبنبلاقيرطنمتاك
 هللاديعنخ راغالا نم راهتاامامصول يللا ماسقف راربالاو نيب جةلادنعت راثيالا ىكداوهو

 ١ هتانملاعلاو قلتلاف فوصلاريغو قلخ فّوهتلا فّوصالا له نموهانخ فاكتلان] |
 ١ هللا صلوسرلاناححاذا هناددوهش نم هقةحااهلو هن اهم ةنهح نمو جامل ةلذ نما

 || زيزعلاهئاه-ا نمو: ةزعالالذمو ةزعلا برب كنظاسخ ءاوسساوهوهو ءاردقف آر نءستو هياعا ا
 ىلهناف ميجرلاناطسشالانه لون د”ىاف ميوقتنسحأ فقاننمالاةروص!ازاسامو: ميركلا | ١
 دو>-ولا يوه نا دووم لكن يع هنا ىف هو ةروك ذأ ةلاقاا تدك ةروصا! ىف ناطمشلا | 0

 ل نمكنءعدو لوعي هيلع ىذا !لوةلاوهاذهو ىلعا | ماستملل ”ىبنلا مكح نع جراخممكشلا] ٠

 ه٠ 3 بانلانم قيقا | نم قءفلتلا كلذ ن هو مودعملاودو-وملا تعسوم جرن ا مولعملان .

 تابتادودل اا ناكرإلا الامال نوكيلاب هروب اوال نيعدلا دولا "6

 كاد ا دفلك ؟ لا

 :هبر مدا ىدعو ىوهف ىوهلا عبش' ال هل لا مث عم ىوقلان هر ٍِح تسلا 4

 كلا ءاد ل بيق طاعاف 0 دم يوتا ديت

 | نمالا اف هب اق ديتلم ا هنز 00 0 يرق وتل ابر ا كه
 هءدب بانلا ن نمش مك ندو لمت تنكنالعاف متالادوجوملا ناك او و ها

 ادلع مافمطل أرب .خ افيطل هب هنا تاكوا تك جيرو دينة كشلا

 هلرهظق هلق كلذ نعهبحو هلعتو هلع هلب ناو هس فلا ليسجل 1١
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 حس ' ١

 هنسبلا 0 50 كلذ روصلان ا برايل قاتسني ًّو ا

 ْ لج لوزف ةسغبلا كارداو لوسرال ىرمشنلا تادصخل ةروداو هلاكملا لامع في رغتوأ]]
 1 ذنياو هنلاا لترا نم دنع ل تسر 1اةروصت نءءىانلوسرلاةروص ة هع :-تدةروصف مالا هيلع ] ا

 ردو هدوحو نيعت اهقو' هدورو ةرتضاعا كلت ند حويتنلا سودّقأ| دو نم" حوران ٠ ٍ؛

1 

 ةدودنيا ىرتفيثي دحا د هامو ىربام تس لمعت هيدي نيب لوسرملارضحاذا كلذ لعب |||

 :نمثغلا ل اسانياو» تزالا ندىله_ساانعا نانملانهراننلانياو ناوضرترودنمكلام ||

 لات ا نم مصفا لام ايةزاعلاق نساساو مق اان ناتسشو نان دحرفاانياو نزاالاسرا

 السيم لك الو يكس لسه لك است اهلع هملا ل سرملا اكو اوكح ل كرما ناكنا تان تهنكسأو
 .عورلا فثفالا ه٠ © نانلانم عورلاف حورلا ثفن نع غالبالا كلذ نءو ملع هيلا

 نارا إ ان ذا سكلق]

 رظاشتاوهو مهلمالا امو ةربابعلاو ةراشالا جوالو مالكتلا ىو لئهوهام ماسهلالا نيع

 ؛ىذلا قداصلاو نيدملاقللاهناف لوالارطاللا ىلءالا لوعيالف رطاملا اصلا نم. رطانلا

 ىطيالو لوةبام ىذعو ىطذطالو بنصب اذ_عاو رحازلا مكح هرطادتا اه لثعو نيعال

 لؤتنملا هنمك تام لاح لاؤنملا لاح لاسرلاكئلوانمؤهاخ .لاوسلا دنعرجازلا اطيقسا اذا
 قد_ص ناو هلا.قمق دندي لو هلاحد 5 . ىلاثاا نمزلا ىلا - ىلا وثلا هم عونا ل وقيام نوكف

 ثكمه4نوك الث فنلاو قبرطلا !ذهم.ءالعلا دنع قفا كل ذاهلام قافوالاوىذتارسعأ كلذف

 :كالا | سدا © ١ ٠ بالا نم كلاا ىلع“ كاملا ل اوزنكاذن مو هلاؤزهدوروو هللاقتنا هلولخ |

 نحىريلاوعو: نأ رقلالع ءنجرلاناف العملزتامتاو انعم لزنال كلا كالا هنمدخن مالا

 ' ىلع كإملا هي لزتئ امو <”ىلا جوي أمالا عت انا لوتتنرلا لشي لالذءالا تازنتالا تاعدمف كارتشالا

 [|ادنؤلاوع رقتكالاذولورقتيال كاللاو كلااادثال كلملاودو هلا سوي نا ركذلان ضرعتام
 ا كلام !اهنأل يولطملا هئافآ كلذ باط نع للهغن او رّوهظا ادل5: رودالا هاعزو دتىئذلاو رودنملا

 | لعق .دراو هيلع قوكريش لكو دقاو هيلع ىهيلا مسا لككف .ءانيالاهدصةي اءاعسالا هدصتت
 ه«ملعوذلا رادملاكلفلاو راوالارونوهف لا هاوفاع هل ناعيو" راتكحلا» نم كاملا ىفام

 امم - الا اول قاف نيتفيللعبواذا رامخالا ىف درازلا زا تااذع - اولاب وادع رادملا

 دلولا ©. 5 بابلانم ةودلاو: ةقيدصلاز ب ةومالاّرس ل3 نمو امن. ترحىتاا ةءزانمال

 نس ا

 أم ا دع 122105 لخط" ا

 || قيد ضل نيب ىوتعملا برقالا لزتملا فووف هس ارس ناك اذهلف هيفايراس ناكدق دبكلا نومعطت
 نم ىلا فءاج: رضشناو ىدونم ”هلئ_مرمشباا قل ل د”ىئالو قيدصوهام ىلؤول اوه ”ىجستلاو
 | ماكلا هلا مدقلا بحاصرلع مكس تمىذلا ماشقلان٠ مكسو ملءام عنك رولا

 [لإ ةيلعلا ةلزنا هذه ىلع اهبسنتو ةيدجملا يلوكتلا هذه ىلار طنا ىلزذغت سا بيبا هل لاقو 3
 عسقرلا رتسلاو عمل باجلا ناليانته نك ةماظأ اة هماوطااربك اه هقاعشما هنوك ع

 |ةنسلا نم هوعرشامف كارتثالا عم ضعبىل_ءمهضع لتسرلا لضادق عب رمش ىف نوكم الدق
 دحاولا مامالاوأ درفااوأ ّسلناالا هفرعبال دئاز أ نءالا لضفلا نو كاف  ضرفلاو
 هرانجمنودت وال ءالّود نع رخ نءو بول _طم صاد لكبذا هنا عم بوت ءالؤه ريغ نءودو

 ا نيعناذ هوعجامف هنولدالو هوععساذا هتوركشب لب هراوناننورضنيالو هرامينولطةهدالو

 | نم حاشملا كلذ نمو هنم_زاىداأ ناطء_ثلا نيب زتنَماده نولوديو هنمع ْن ند هجو ىف هنا ومر وهأ

 ا || ىمنانه عمم قى كاس دتو قمتم كف تدلع حان واو تانل !نم خامل مدوخ

 017مل امل. تو تءعم<تعفنامان موك ع مو اهاماح مدعتالو اهلئاف عفتتال ةح |



41 ْ . 

 || نم هيفالو موعقلا ىلع نيدةرصنل 0 هركسلاادعالا لعل
 انانعكلرمشلا لهال ناك اناا ىذا له امتع انوا بويغااننامالا لدا دنع بولقلادب وقت |
 ل فلا داو ىذاارمالا كلا انمهلتق مول هلل | ن نكلو مهولتةترف مهلذخدوهشلاٌكلذو | ظ

 تبدل نكل هتناكساكرمثملا هفشكام هناك هتلاهال نمؤملا نءبع ما اخ .كلذلاةكرح هعدواو ]|
 /هنرص رصن فرصا ىهيلالا رصنلا نموهو فدكلاب4ذ فن هعاقدتاو هعادصتاققي و هعابترا |

 يا اومزهخاف مترك مهام ءاعدرف متربص 3 هت ىلع هناححسم بجوا هلاف نيبعتلا ىلع نينمؤملهدابع | '

 5 ىدصاكلذ نمو قللت مرضت دقو ىللالالا ننوملاو ني وا ارمهن اذيعاق-ناكو نيعجا | ا

 |!كمو قمه العا دتع ةفداادج دماغلاقدصاأ + 7 بابان «لانلاب تاكام لاما

 لكىلع لالا دجوهاذهف مكحن اللعلاوهةففصلافصوو ملعب ىتحلياد ىلا ام ا ذولو مهتم |
 عفترا“ ءاطعا | ناك اداه مركب يح هيف عما ب ١|فقو مركلاب ه سفن ىلع نا م لاصمد تاي

 ا كيلااهَد ردناماهدنعوهف كلعدمكإامكيهو نك بهاولا نيم بهاوملاوحالا ءاضغلا
 ىبعرتسلا عقراف كيدلةيداعاما تونا كدلعو ةيسهلا قواج دق «ةحممب الام كيو نمو |

 اود فالطتسالا مكحص قاسفنالا نملاكولا بلط نبأ فالانا1ذِهىلارطتاق الا كف شك
 ”ةلاكولاب هناا كر هظف همضنيفاختسم مكلعج ا اوقفئاو ىلئاتاا وهو صعاو اليك هذختاف هلوقب سه الا
 امو دائيعلا نم اشب ماقال داديضالا ىوق نب ذا لّموفا ةامولّوعن ادام يلعذ مل |

 ملاموده_ثاممدروام لكبنامعالا م ملغ ب>وا هاف دايمعاا ن نءنامعالا ىلهأ الا سعتلا ف ]صح

 ,تباثلامكحلاوهو متادلادوجولا#لابحلالاملاو . نآلاىف لاو>الا مكس قاشازاق دبش
 نو ازاسخا ناسسالاربخ كلذ نمو مدقدو-ولايفهلامو 0 ادعامو مزاللا || 0

 هنععسيىذلا هعم-تنكهلوقل هبنئاف لئاقلاودو لئاع كن اسل دّمعهتنانا 17 تاباسألا ْ
 نجزلاوه ناءالافو نانتالاوه دهاشلا يف لئاسقلا نإبللا الا ماكتامو هن ماكسي ىذلا هناساوألا

 ا ناسعالو هدنعناعا الف هناسعىفددرت هلاعاىفددرتئمو 0 نانعلا بدك ن 3

 نيرعالا نان لاف ن هو نامأ ىف ناكناعالا لسو نابعلا قلص ن نمو ناكماالو ناكمبيحاصوهافأ]] |
 لل كحو ناذيلا ناجح رت نإبللا ناشر أ يشك ب حاب صوهف نادذايهأمو تايسالا

 1 مباقلاالا ةبرلا عسواف ناكيما هلع هلودو نجرلا ع. بم ناسنملاو ناسنالا لكلاو .نانبلا |

 ناكحاا قلن قلاهتاىملاالا ا قليلا عبد ىلا م اناس تناف ]

 دو#' 'م بطال نيعو دوولا يع ناكدقو ثدحال ث د4 ارك ذا وه هقلخ ال هةلذ وهو هقطن | 0

 ىرشبلا لوسرلا نيب وهو هطساو حورلا 4478 بايلانمحاورتسا ا
 هب لمع ام نال هعمد ىح هعم بردالاب يم اهو اهتملع جنولاب لونا خا هيلا هءىحول طيار لسرملاو 8

 نايل هيئبجام كاما لعبال تحمس امك اسمالا اذه ىف! لبقف هفوع ىتح هب قانامو هفشكىتح |
 لاحرلا نمل اك ن 5 انمالا مهر ارسالا لهأو ايدالا مهطاسا | لهاف بّرَعِس دالابو بذأة كالو || 7

 قحلا طاسف امون رشحالو هدلعرمالا ما طاسبلا ىلعدعقا ||

 تدلك ل1 تا تافتلالان اق ت تاذلان ةسولاهل ىههلالا طاسلا هيدلام لص هندي |

 هشقاررالادو-و مص و دودو نوكبسوهامئا تاهو عيئمهدشعالو تاف لا ليراحالو |

 .مودلا مكحودوهثملاو دهاشلاالول دوقفملا ةلاح ىف هسفن نعوهو دودأتا ةلزنع وهلا قاوذا

 نمو دولا ين نياق دوعقابِلعمهذا دوقولا تاذرانلاب دودخ الا باص !لدقام دوعوملا ]|

 : هلق فأن 5 هل_صاوملادارادّوو تهلسا ارملا بان خف نب هم 5194 باملآ نءىل مول لسرتاا كلذ | 1

 عقبال س ذالاو هس نم سد ىل-ر ماو ع لل هبتفنالا نمؤأب الذ ٌ

001 1 



 >4 ء'نف

 || سافتاو هدو دم تاكرح ءاسملاو حام_كاىالا ل ريالا ليدااَر رجنامز |

 أهي ديزي اقلا الإ هءاعىوام فرعبال ههفمناوناو ةدح رسم ةحر اندرو ددو هدذودعم | ,

 ٌكالمالا بيغلا لعب هنأ هيف لبق نمي نأكو و بيره.قوزخ دبالف 00 هبدلأم هم»ؤ ا ذاق

 معلا نم مهد عام نوئسلاف ةلزملا نع ةلزس ا نياءادالا لوا ةذمالتمه ءاشإلاو ةدئاسا

 انندو ظئاسو ىلعالا”الملاق مهلا ردقب مهنا نمهداف:ساامم ىلعالا الملا موملا ىلقنامالا ||

 ىلعالا *ةلمللو اندبالامىوس ايديا ىفاق انملعاولزن امو انما تدرانمءاضبف طاورانا نيبو

 نبا ةجترلاشبا نهيتكا نمو ةمصغلاىلوا نمدمناف ةنانكلا نعدزتتلاو ةنامالاءا دارا
 أ هر دوعاو ىلا »غلبملا ن نم غالنالاو ىلا فطللا أ ده نم سارتعالا َدئاَسَو ضايقنالا كلذ

 16 'باسلان م ماسغالا ن نم راسغالا كرت كال ذ نمو للا ناسعمالركشلاو لضفملا مذملا

 الوعد اتلتط نع خب ينل مالا توكسسلا مزلاف توءنىهفام دعتناحكه ناولورثلا

 كواملا نم تااف كورتملا كلم كرتلا ىف ةمحعالا تافص نم هنرقلا ةهج ىلع كرتلا كرت اذهو

 | لهاج هنأب هسفن ىعده شد قف نيعريغلامو ريغهنا ىأزدَقف رسغلا ل رت نم ءلولدملا تّدكَناو

 | دقف دبعو بر نم دبالق دّقغو ل> نمد.ال لداحريغلا نأ تنث لهاحلا ثنا تنثاذاونوكلاب

 ناكام هكرَول قلذنا لرش الف قا امأو رابغالاالا رابغالا لرتبال عقشاانيعتو عجلات بث

 تكرتلرابغالا تكرتول قلم ابوهتاانلاغتشالا قالا اع قاض 2غ هطبلو ةعوديو هطفح

 ادحاحو أ فاكملا أ امصاعو ادناعم تنكُل يح رابخالا هيدرو ىذلا فيلكتتلا

 ناسا ئهلالا قانا نال هة-ىتوشاابجوأق لذا قا: هقاخ كن عر دقتامالا تفاكام

 ةرهش ةرممنلا كلذ نمو هيفوتسسي رظانا هيفامهفاذهو ا ا
 [نا لاملا اذ_هىفرظتاف لاحت ىوقلا.ةرصن داحلازؤهف دانعةرصنلا ؛1- .بايلان
 |ةنانمْكدنعام مكه ذم ىف هناي وقالا منو مكينيملاهىوةلاودو مكحرمأ. هللا زم

 نم هترصنف هدعل نم مكرهن. ىذلا اذنخمكلذخ ناو مكل دنع ةورصنتل ناو ةنامالهأ م 3

 |مكنلوالا هرصْنب مكحض أم دوةعااناوفوا دووعلا لأ اف هدهع نم كلعهذخ أ امال

 | قحلاو تكن نع ناكو راسخال ا در دق ٌدادعالا يول رذأل لاكن 0 هما لارغسما

 | ءادعاهلناتنثا هقدع بح اف نم اهلعدو هقلح نه ةريهالان ل طامل ثيعلاب قا فءلكت

 1 سرا الا ف 0ع لاع ل ايلول هيداناد

 0 رصتلا:هيلطتتنأف رذا حو رصا خر صانل اف فالتثالا اب يال

 | |رطتافرادتقالاو ةَوقلايدح أ درفت اك ضعب نماهضعب برزت ذكمكلأ ضرفلا اذهنمنيعتف رضصنلا
 أكل نمو ءامتدالا دودو توث ةرصنل ا هملط فو هللاءالا ةؤقالو لو اليف ناقل اولا كوز

 همر ظن نمل قاخ نم ىلءهرصننل الا كد واامأ 3 باماانم رغعلا عدتدما رشااةرمعن

 اهتناف مو دعما نمهرصتلاةرمصالا ىوقا هن ها ثنن كيو هترمصت هراد_ةقالكلوق قدمو

 [قحلا,درغلا ةرصن مدقلا ل ذةوةلاىفهلامثا تنئا مدعلاب ريصتنا نم : مو.قلا "نط اةنوعم

 نمةرضتنلا انملط دفن رفاكلا مولا ىل_ءانر ضنا اناقاذا» قلو ىفواىهذ دودو عاهقلعتل
 كيالاةلرصزاخ هتدحااامعالرمصت نم هتفلهلناكنأ  هتكتانهنكل نيملاعلابر وهدو>وم
 [اذاو تن أف فاك اذا لوطلاوهنأاهنمو لوملاودوقلا هلو ك.لادنتس.ئىث نكف كدعو

 | نمو راتسالا هذه عفرفزايتعالا لعأراسدقف تكساف تيطوخاملعت تنأ طر

 | كلقلارثالادوهلظو ىلملاددملادوسوب غ1 بائاانم كلفاا هكر كالا ةرصنكلذ
 جنبي 17-2 ب و

 2 يس برب ب ب ب ب ب ب ببني 1 جسم سس سم ال يام م سم جم حسا

 + سم ردا دمج 3 13 20ج دال اما اذهان لالي لا وا. ا مز ل لس ان ل طة مبا ج1 ع اخ

 «ث هز

 تناج



 ١ اع ركشو فرعف روصلاى ىل<©.هارتالا قالادحاولاودو. قاخلا اذهقااخض ك نظاف 5

 : وههنالعولو وهالادلإ دي ل هناف هتيور بلطام هّتةرعم فرعولف هارب نأ بلطي هارب ىذل او هاسنسنل |

 حاضيال لسرلا هبه كلذ نمو تشاو تدنئتامثتنأو ترأرام وهودام كاذدعب لق[ ٠

 ىلا داه+لاءالارهظتالل مس متو لما ةيادهم للسرلاتءاجس 4 5+: بابلا نم ليلا |||
 عموهاك نين_سحلاعمهللاناف هنملاتغليدةف ةيؤرزع داهللاناكصنناو داوفلانيع ألا
 هقاورشاسيق اوذملاو اوةتانيذلا عمهتنانا ههجو:ىث لكى دلذ ههحواش رنا نيقتما' ||

 سلو ناسءهناكح لزنمفو ناءعناسحالا هنقايلانيعا| بحاصوهق نو:س<م٠نيزلاو 0

 انلمأانغابق انلمسمهن دهاانفاو دهاسنيذلاو لاللناهذهلي_هتىلدمتق  لاشناالا ||]
 مالساو ناعاو ناسا ماسقاهنالث ىلع ل.س مالسا أوةالصلا هيلع سقوت انلع هتدهاشب ءءو ل

 هير دع نمهيلق ىلع هيلزنرهلاىفهلوقيامترسلا ىفدلعف لئاقاابطاخملاو لئاسلالتسعملاو |
 نامعالاب ىو مادو جج رداكز وةالصو نت داهش طفل نم. ماسجالا لعد, ثرقو مالسالابثأ دبف | 0

 ناسعلا ف سوسحلا لزم ”ىتاحورلا عملا لازناوهو ناسحالا,بثاثو تاو. ارادلاىلا رم الا ١
 هقدتاملكفو لاحم او نكمملا فو دوجولاو بوجولا قيكسصادللا لات لاعالانساو]]
 ىذلا ىرو رضلا لهاا نع لهذو ناهربالن قي نصت نهب: رضاسأل او هكدصب هيءاجاأذا

 لئاسلاوهنملوسرلا لءاق لئاسملا نمي تأ ام لعن ملاك لئاسلا نمرضاالعامو ناتنالاف

 راس ىلع رمشنا!ل-ذذكلاذنمو لاما اةروصف لاؤسااك لذ, نودوصتللمماو لؤسملاو |
 ىعالا ماتا ازاذم لدءاموراحاذا لغسو لزنا مون لضفو ىلءةروصلا, ع ©“ بابلا نهرودلاا

 | فوسأو هللا ىلعالاو .ىضرتل برك. اتلعو ل وتنىلاعلاك ىلوالاوةرخ الاى ىتدالاو

 هتلعر رة: ىلعالاو ىرخأ ىلرمسو ىردص ل حرشابرلوق. للعلا ىضرت# كيبر كدطعي ١

 ىل عج اوعدب ىلاعلا كره ضقنا ىذلا: كرزو كنعان ضوو. كردصا حرمشتلا مالا
 لفءالاوزيب َرماافىئعب لركحص ذكلان_هفروهلاس ىلعالاو ,نيرخ الاف ةدصن اس ١)
 لقاتلاو نيكملا رارقاانةيرصتعلا ثنا! ىف اوواستناو نيهملاءاملاوزيطلا» ناس مسأى نال

 انبااو ضد وةتلاو ضقنلاو ماربالاو ضعبلاو لكلاب راوسالاف لش راستالاو راوطالاىف
 أوهذ ميوقتن أف قرلخلالامدقلال_ضفامو مدة مورسؤمو مذمودمسع# ءانثلا ةلاقلاو |
 أ ماكلاعماوج قوما .مامالانباعامالا مانالانيبعم مالظلاحابسصممالعلا وه ليال لاعلا |
 نازوالا ىف هل_تدأف نازيملاهلع_ضوو نانبلا هلعاا ناءاو مصفاف مالكلاوءامسالا عسجو :

 ادا سفلا لاقذ دادضالاىلارطتو هتيقتاهج هتندط ىلعالا الملل ترهظامل ناشامو نازو ا
 5 عمم ىل_عالا" اللا نكح لو ءامسالا ٍلعنم ىطعأ امي ءانثلا دمجو اضسلا ةّطيقاا نع تاو ١

 م_ءولف  ناطوالا كال: ىف ناطقلا نم مند ىلع هقاللتا لذ ةروسلا هتطعأ ىتلا ةروصلا»
 كلذ نمو هلاّعا ا نم هلاقام هته ىفامرهظامث قطنالو ضرتعاامو سو نعذال قحلا ةفيلخ هنا

 اهدسال عاصم مودل | تلعس امنا 294 بايلانم لالالا كالفالا نه ٌكالءالا لوزن 1

 راهظال قلاغملا خفاعا حانة ىوثا ما حاتسفملكلو حاشفمحاي_هءلكف ميناتفاا نم

 كارتشالا نمممالافامودو كال>الاهنرتسام راص الا رهظت راونالاو قئاّمطانم اهاروامأألا
 تدوااماساا تحوا كاسنلا بولاق ىلع كالمالاتازتاذاف حاتمااودحامصا!نااناقكلذاف |



 ٠ (ردقلا اذهب زممو همولزىلاهّما نط ىلإ عجرف داو فن انسن ان س لامع ناودحلا اضع مهضم هشادقو. |||

 انين

 ١ | دج اس لسيفوالاربش عضومالو رتفد.قامفام طغت ناسا ق.ةحو تاطغو اطثتنأ اهل قو |

 نوصل مهن هنحلاناوعم !ذهلو هنحالا تاهتالانوطبفى ماي لقال مهف دماح هيل ||
 ا | هداهشلا ل اعىلا حورخلاو هدالولاموا عمن :كلذدنعف. تاما: نم نا ى< نأ ىلاتاهتالا نوط ف:أ]

 || قافنالاءنيعباهذو قادكنا ل هزعضاو ةزوخن نم هي مهلزنالعهربغو لويربقع هموق نع

 نم رابخالا ف رابتالاكاذنمو ءاطغلا ف دكت هناالا' ءاعسلالدمتالو ضرالال دينه
 |ليلدلاو ناتببلاو ناعالا,نمؤملل دهشت ران>الاورا ءالا نع رعترابخالا 409م بايلا ْ

 أ تامعنا هلدبش ناغ نبداكححا !نمتاكما ؛تقدصارظنش لاق“ ناماسوي نريخا اسوق دهن هل ايش 1

 معلاو ّرعالا دعسلا هلف لطاعربغ لاسو هذ لطابهنا لطلاب نمآ نأ هدابع ريكصا فلطاساا»اإ]

 وسلا نع ناسنالا نم لزن نيا نأ رغلا: لع نجرلا ع©+ باتا ع نم نزلا مالك

 تشيامنزيب#ل عمصأ نانسعرمقلاو سعثلا ناكرفااودو ناسباهلعتاسنألا قلش نانا ىفوأ ظ
 | ىلع ماها مور وظامامهو تادددرصشلاومصااو ناصةذلاوةدابرلا لءشبام نيبو ةدح از لاس ىلع ا

 أتاوكالا ف مككلاوتيالولا ماهلامل نامنلا ىفاوعفرءامسلاو غرام دل كلهن كح - ىلعف قاس

 ||| مكل ناليملافاوغطتالا ناحرلاو ناصقنلل تازيملاعضوو ناوكالا ىلع عوفرملا فلا ىهفأأ|
 | ناتفكلاو نازمملا ناسا ل منعلا دتءالاوهو طسقااء نزولا اودقاوا ناتمةنلاب مكلعو ناحترلاب: ا

 ظ [أرايعسو كحمرايشالاف ناتماأب هاا ءزكحزناو ناميالاتعقو نانا ن مةرؤرمؤذلاوأ 1

 نءهؤلا ناك هداعساا ىطغب ناميال!'ٌقلطم ناكولا هقراتااراوالاو هقداصلاراثث الااهل دمشت 2

 ةرعاباكس كا 3 ىفدازدق ىارتالا ؛ ئم لك معا! الو هب هيناعالا“ ئشب لعل أ ن نم مزن نال هئلو ”متالار ءاولا

 |ناالاريشخ كا ذنمو: ققمتلاو مولعملا كلذ هيلعوهامو اءتلا الاءدازامو العىدزابرلقو:

 | ماهتملاو تلال دانس : ماناللاهء_ضو ضرالاو ناس.عالا نمنوزوم اوعو تاز اورسسالو

 ' مم ولارك او مال الا عقدو عفان الوسام ماكالاتاذل_خفلاو ةوكافاهف

 اكرغ دع و تاملاو شالا اما نايذكست امك رءال [ىأنف ناوملاو نا نالا توةبامودو

 ١ ران نم حرام نم ناملا' قلو راهئلاكس لاضاص نم ناستالا قلن ناسحالاو ماعتالاا

 |ىلع مب ءانثااوسو لادفصا!تاك لالذا!ن هناا امعو نانلاءالارغ فام تاس الاع

 أهلاولصأ عجريف سالب اهلاصاصدخابو سي دقتل 'ىلعناسنالا ق سف موقت ن س-أ ىف قلخ نم 1
 | نيقرشملابر ىرمستو عيبسا : اهك الفا فاهموغ و ىرختا عقار ءا ىلع دا ساو هيلع هلايوروعو

 | كلذ نمو ”ناذغاب : نانذكتاكنرمالاىأبف "نيتربوصلا نطابف. ننب رغلا برو نيتأدنلارهاطظا
 أ حاتفلا نم حارمسلا تاعبشو ب حاورالا تازنت +0 بايلانم د .

 |نءمهنمو هءلةءوهركش حرمت لمعتسا نخ حام مالا هذه فزيسوبنلا حاورالان م امناوشاىلا
 نيسحن انيهر قب نيكل ا نم نيد هادنعامو همن قه دنع تدثام ىل.علعامل و

 تابعو حارتسات امن هنا حاصنا!ة:سلالاتةلطنا اذهلو حاتفااب حاورالا ضءاه أب ىت-
 ٌرءهنال روت نمنرقوه ىذلا روصلا سدحصلا لِ وهو هدارلا لقعت ىو هحارتسالانيا

 ! لازءالذ" داتعما ىعالا ىلءءاقبااروصلا ىف بملعلا ةعرمس اسمع لازو داسحالا ب ماسجالا ماللغ

 |١ نم ةثدولا نا ئوأب ءادهشلانمناكناف اسوؤساربدم اسئرلازمال هنال انسوضؤرلاملا
 ماننملا فناسنالل هاربام لثم ماسحالاوداسجال!نيعف ماعلاحا رمسا !مهلف ءاسنالاوأ ءابعلا

 أ فيكف نيناكسف مالا وكن أ لت لوقعلاو هددعتمةنكماق ةدحاو نيءوهو هسفنىريق ١

 أ هع سل ا وقفق تو ةبتاق ب كسنازع لاخلا نيذه#



 ا
 ع
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 ٠ م و 4-2 6 م 8
 ناكاملو قءلا ل عمنا اه قاد مركالولذ اس واهلقعروهظ اهسفن ىلع ناكامنا دوما نأب تلع أ ||

 لدأوهذ هتامسودتاقص مكحاهقروظيل هتاذ ىلعهلاراثبا ميكا ةيفمكح ميركل ص اذإ ||
 الاراقتنالاصوو رادتقالاهبيفروظ دوجوم هنأب فضتاىتح دوجولل لعفناثيح' دولا

 || اهلي وعتو هلاءاعسالاةجاح ىأرامل افرعت لسان 5 رطظتدولا اذهل .ةذ رارطذالاو
 ا قيقعأ| س لو هأنادر مس يح ءاشامو انك اذلم كس ركل فاارظنلا لهأد_:ءضالاو هبلع

 || نركو ناكفز كئنلا يليق ىذا اوهو نوكيرلع سفنا اذهو هاندرواو هيلا مشا اهفالا قاللاو | ْ
 لإ هءاهاو هنانسانهه غ0 * بابلانهىهاالاىل وتلا تامسسا ىث مام كل د ْنوهو :ننوكم كو ا

 ُثٍدح اذا ىذلاوهو ' نيبملاردعلاو وف ارهذكم ههسو ناكوارطضم ب وس نغ : هباجاو هوا دعااتمو
 ١ 0 - ؟ققولذملاو نيمالادايلاوهذ ابعمج مالا زا اهتطم ليغنلا ثنط زرت نو نع

 ا امأف نيدحتلا نيدعقو نيرادلا قاخو ِنيَتضِبقلا فل اعلا لود بساذهف عدقااةرودب رهاذلاو

 اراها ملاعلاهلا ىلوف اروي امطارامأو اركض ماطخاسامأو اروذكجماماوازكا* |

 ٍ هم مهيرق ل_ءدسو قسالا لما ه:مولحاو قيسالا هناسمبان# الونو مكس فاطا ارذغاو هكلملا

 ا ديزولا لمح نم برقأ د.علان مدن رق ل عدو قملا نم اجلا برقةراعاذه ندأوأنيسوفباقك |

 ]|| هنكل نيبلق نم هفوجاف لجرلهللالعجامو نيبرقنين الاف قلها نما برقا |
 ىوسيزتو نكي له عفشلا ىلع ع4لا بق نيا نيج وز لك نم قاخ هنال نيهدجو باق لكل له ْ
 هاينيقؤلخملا نمدحأ لهتناامو ماوسهنلعدهشا4 ريزملا بادحججلا قطناذممو ريثكيلاةب رتو |

 ةدحاو نيعلاءاواب لوقن قد ىو ممامو كلاههب_هجو ىوسئث لكف كلذ بنبالو |
 راوناىهلئالرارساءذ_هف ةدئافلا لعله هيلاترشاامبلطاق ةدئازو ةصقان ماكتسالاو |

 هسلاو رابغالا مكحو رايتتعالالزادمن نعتلاعتو رادال ا ا هتءتيعناو رابغا_ملعام |

 نايل قسرا ئطريشلا »الو كلنا رادملاكيلعو رادلا تنأو راذلا بقع مب ةرابشالا |
 دلقالا نم هكمو دماقتلا هاطعا ةففيخل لكل ن ِهب ندوب ةيناج ضرالا ىف لعاج فا ه1

 اارهطملا جورلاوهف دوممسلاب همركتحاو دوجولا نيعةل بعجون ديعيلاو ب .رقلا ف بكس ١
 ةلالذلا ىف هلثم ماعلا ن معز لكن اكن او . هنوكة زرثكيلانمكحو هنيعدحاول| عفش : ىبدملا مامالاو ||

 ةطساووهف عيتاام عبتاو عرشام عرشت لاسر قو هفالط درفت اذهلف لطب سيل هن ا

 نملؤأف روصلاو:عفتلا روظ رمشدلا يف مكت نيدح رشف م كو دهعااوةنامالا لماحو دَمَعلا |

 املو هيحأف هنر هنا لعو ةيلقواطعاو ميسو قدا ىذا د ربصتقي ل هنا مث رذاكوه رّريضت | 4

 ققءامةروصااةوئالولو هايتج اوهاضراوءادهكل ددعب مث هططعاو هنضغا هطيعو مدسج |

 سمالا ماقو ضرملاهلاوْرب لازاو ضرلا ةلازا ىف دوا ابرهظو .ىتذ عام قط اىلاوعوجزالولو أ

 عزيملانا ىاسملا ذ_ئو كي رىلا قاما قاسااتفتلاو قاستافرمتلالصع+و قاسوملع || |

 مكح هيمكف ف. تماص قطان آر ملاو قلاخ قطان ناطايلاناف: نآردلان عزبالام ناطلسلاب ||| ٠

 1 ل ميلانوةيّتل ”كلادئتساامو ىزيالودرطبالو ى رالو فاذضال تت لاا

 هبتارال ىذلا درحلا مالكلا هنال ناطإسأا نم م ميلظعتلاب قح أ نارتلاف هيدلام قدملال ا هيلع | :

 قدصد هب همك بقعم الو ا ديد: 017 نم ليز 0 بشباب هديتي نملطابب بلا



 م و

 | كاردا كلذ نمو ناك هتأرالو انك ايقلا باطخ قذتل ىأ اريسخ هب ترابوع

 وي مكحو سرفت نم لظامو راحام ةسارر ةسار هلا غغ+ , باسل !نمرظنلان هررغا| ا

 ءامسأا ىفالو ضرالا ىفئث هماع ىتذكالو' ءاملا ىفءاملا فرعي راونالا نايا را رسالااياقخ |

 ءوئلكرم لالا فرعي رجاوزلاب ناو رجازالو فارعب سلو كراعلاوهلب فئاقي سدل |
 طوب مه همكخحو طورم هنامعالانوهرو.بالو رونل اهرصي نمروةيء بخ ل كصا م فثكف

 مكحلا هلواشملاو ٌدوفنلاهل ىطتالو ىطدالف هئاشادنع هئاعسانم ءاشاعنم ؤوملاهدع
 نئاكو هو نوكءاع ىضقءاسث ناو ضقي لءاثنافءاضمالاو ءاش ناك ا سءالاهلو ءاذقلاو

 نارقلا نم كروس د ًايراضتتساالو ددمءاضة:االو ددم ىلا حانة ال هرون ىذمدقامو

 اهلام صالخالا ةروسلقف ادحأ اونكهلن كيلو داوي لودلبل ددلادللا دحأ هتاوهلق
 مركحح ىلعتلدا قالخالامراكم 5 ءا/ باسلا نمقلذعال قت قلللا كل ذنمو صانم

 ىلا لاعلاو ىناد_-و فُراعلاو ىارفودلا قمع ةفرعملاو قا>:فّوس هلا قار ءالا

 ءايالاو لامزعدو اهنكور اذا نيا ميظكلا دنع ميظعلا قلنا بصان مكاو بلاط فقاولاو
 ةكرب تح ناسنالا حرفي الق حشر هرهاظ ىلعو حضني هيفامجسانالا 0 هعسو ىلعدازاذا

 مجساف تيلواذاو حرداف تنزواذا جيرالا ماسقملا ىلع لدو مصفاد_ةذ مصن نم متي هنأم

 ديد االول ابحلانانسلف معاق ششاس ىواعم ؛

 هير عم هءلْخ فرص نم ناوك الانم ناعالا هل ءاعم قناسنالا لا رهظيام هحالم هحاوسأا
 عيرسرويغلا :8 بانلانم ناريغلارهظام نابعالا الول كلذ نمو هباقو هبلق ىف نم لع دتذ

 ءادتعالا هتمرهظءادءالا عجز احامل ببصعموب لكى هناش نمودو بيديامرثك !ىطخضف رؤفنلا

 ديرولا ل < ه:مىملالا برقلا ه.دشت ععماذا دسو ىآي .دسعلا هل نمناكناو ذب زاا لمقال
 ناكناو جازتمالادلوةبالقاخ هنأب هلعل "قلللات اقص نمرفب هدملاتااطناؤ ةدحولاة ماتم
 هندتل اهيوهىف حاورالاهءل مق حاجزلاكعءامنااودو خاسنلاب لوةيال حاشما ةفطن نم هةلخ

 از ؤلف هذال لهب هضةبالاع هنلع كف هنلغت ىهو لملا ىفأد5 "انهم وم نم

 را نارينغلا ىزتف راسو ءاشيام قا كبرو راسخ االرارط_ضالاحف رادقالا ىئران

 ٍ َقئاَعل ا نم ىهو'شحاوفلا مزح هنري نمو هيج اال كم هنمريغا قلنا نا لع دقو وسمع
 ألا حافلاو حاكنلا نبق رف نينلثملا ذ_خأب هاضزىالو نيك كلا نب عسم الق شهاودلا

 لاف دقو ةهئمديالاتزلاو حابسالا ماعضنا ىف حاتفاا اذه تج»> لو>-و حاورال ازيمت قدح

 ءاشانءزتتسان او هان كلذ عموماضقو هر دقوهاربو هبإ_ءيوهو هحصو هتمرتاأسأ هيحاصأ

 اهعينصو اهعوقو ىهنملا تاكرذلا قلاخوهو هسفنو هةسفن ع نءهنلاىف داوه نعرتتساانك هلاسكدح

 هرسنامالا قل الف اهنءهذبع لحم هزئبال فدكف ف اهنةه دعب ودحر فب م اهعيج عدج ريةنلاو

 هعمجو هقرغيالالاعلا ىرأالفرلعلا اذه عمو هعفتتام تاعاطلا تااك هرضتال ىصاعملاتناكناو |

 : | طوتعلاريغلا هارت نع ريمالوريخ هدنعام 4414 بناملانم ,زيمالوريخال , ريغلادوهث كلذ ن مو

 تيلان ”ىرب هللا نأب عت لأ لقي مل هللا نا لاك نمىرتنادقل همنيع بطن لاريالف هملا الا دلك م

 ْ | قضن اكس هنمو هلصأ قا نافريخ هلأ ىذلاريغا الا ىرب له ىرينا هسفن دعي ىرعش

 مكعالف قاساتولع قالا م 3 الشاب نايل اماتكا هتروس هاو هثروص ىلءهدحوأف |

 غر *] همم هسلاؤ فرص همك همدضو) ه.ضاقامالا فى قالو هيطعباعالا هلع

 ءوهلبرادخالاءالو را رطشألا ف قتالو رادتفا قلاب ماقام هنا ن ولعت رادنتسالا لهأ ْ
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 هقرابمف هفورح مظنو ناسللا ف دارس در نزلا ءايكصمج نا نانعالا هب بدو ن نام | .

 ماهزالالوةعلا ىلعتمكحو .مالكلاث دامو مالتالاو حاولالات:دخ : نانبلا عاربلاب ]
 رك درس كلذ نمو مالعلا[» هنلاعل ناكل ماهلالا لولو مانهفالا ركاردا نءتز-عام ٍ

 هيؤطنام ىحناو قالا زلذ مدقااركحذلا غ١4 بابلانم قتَدكَن تنصر
 ىعملا عما قتو نع قطاناو دان ماكتناو قال اناا هب قطنأم ثداحلاركذنااك قا 1

 الا للا هن منَ ل م مدقركذ لاف ديعلا ناشذا قا ناكحاذا ىعتام
 قءقح براشلا ب .ةروص ٌنكف اسمو برع اهب بريش ىذا نيعلاوه ىلوأ دبعلاب لوزنلاو ١

 0 ميخست نم هسا ص ىذلا مولا قء-رلاناكناخ ق.حرلا نم هن رشا

 ةودلاهبو لوالاو هلا لذ ءاشرامالاءاثتاموءاشتام ل_ةف مدرتي هنعو ماك هبك ميدقلا

 نمالا هاوقنوكبالو هاو: ناحكرردمالا قلافرعبال تاامتلاعاذا ةضنرفلا لوااو
 تاهيشل اهب ىذتت امو تاوملا نع ههزنت عم قول او ىلا عت هللا ىلا تدق | ةبسسن فرع قوذلاب هاوق
 تنام ساوَلاالول غ غ ؟ بالا نم رادنالا نمراصيتسالا ف راستءالا”رس كلذ نمو

 نعىلانيعنملاقداو نبأ ىلا نبأ نمزاو>رامتعالا ربتعانمدصام رصلاالوو سالا ||
 رادملا ٌكِفلاب رادتقالا نم بحت رابتءالا نوكىلا مدعنمالءدعو توكىلا توكنمو أ]

 أاروضل اوراهتالا فرزملاو دملارومالا اءاغ> نمرابتلاو لدلارهظ سمئلابو راصعالاوزوهذلاترهلت
 | ”لطظلاذام»ةمرونمالازئ اس ل ثم روما مديعؤلف ء م[ تف كف كلاذريع نارغا هاوس ةمراا لا 0
 هرلعلا باط ىلع سونا او ةلوهع فم كلاو ةلولءهرومالان اكمال ”لطااو لب ولا لزمه هلزنو

 نم رابغالا قلعتم راك: الاس كلذ ندو لزالا.٠ ند ديالا لصاف للعلا لع در ا هلوردش

 َْل ملدا نيب عسهاج «جو نم دب ال تاثد_-١2ف ركسفتلا لهأب تالماتلس ؛ء#م ىلعلا

 هتفزغم ىلا اناعددقو لسسن مهسةقرعم ىلا 5 لا لوةعل اابادضق فلول دماو

 هن زك ةفصالا لذعااىف مث متامو هد رعملا امم قل_عش ةفد ند دبالف هتفصالا اناعدامو

 لدب.ال لالا لوالاوأرخ "الا 0 وءملاودام ىلع يرد عمل ذلثمالا غام نا فو

 هتنكر ةروص”ىأف تلذكك كدكو ءاشامةروص”ىأىف هنااكف لؤوده»ةروهلكى رخ الاو

 راك:الابفميدقلا ةةصن:لموملاءانخلاب ىلأ كلو ميلان ىلتلا لذ كك عامواممف رهظتف دقتعاا ف
 نعم ىتدلوقبالىت_هلاكذنمو راونالاب نيدسوراا سياج دك 6الاو رايغالانويعودت
 دعت الإ ناكملاهريصعالاك نامزلاب د.ةّدال تذدااةفاذش تا تقولا نيا ىدلا عة ع باىلا

 7 مدغوهاعدشءالد الاالا نامزلا ن مىذلل سل به دتْنر اكل لاو هللا م ها هل تاقاذاند ا

 ةناكملاءاسؤرناستفاا ىلولاو ىبدولا هنال ىلع + جلال1 لاننا لاسخل تاما مودال زل ا
 ةغيدح مدق ىلعمهو صالادامع ماه مهلع ناهربلاو للدلاو ناطاسلاو ةحخلاموا ناكمالاو

 هوضقنامل مريمالو هومربا ا ضتانال دةمعلاو للا لدا مدو دقنلاوزيقلامهل ”سدلالعفف |

 مهيلا او.عتا اومساناو اوزعا اورحواناو هوم_:طالا ضرةدالو هوطوقامل بنطدالو |

 حوتفا ايحاصوه عع 9 بابلا نم ىتفهلا معز نمىتءاملذندو داقعالا مهيلعو .دانتسالا |]]
 نياو يلام دارريغب داز نم ءوهذاده عمو دايقنالاو ىوهلا ل هس حوج مد :ءامأ 5 ١

 نمهن صيخعامو فادثالا اًذهىلار ظنا ييلعَتلا باطل ريضانا عاستان هقانا قالا مالح ةثرا 1

 ايراه لوطا نمو ابلاط ملل لازيال نم ىتفلا ىتألا مسادل مصاذهلو قءالوربكام فاضوالا

 قشعتف كلاتءامفرعوه ملءتيا اهولذم عداالو ماكام مانالاة ملا مالكلا ىف د_هائامالول

 ريصت فدكو . اريص تنوي !كنا لاك ا ل 01
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 نايم سلو لانا قاوخاو نامزو ناكم لاح لكل لد“ اقع يلة جوار | رش

 نامزو ناكم لا ناملالاعامس جات مهفلا وأ دنعمك1لا ىف عامجلاك ناكتا نم قافناو |
 فكتا هيدوحام ناكمالاو فطالا هنضدهشيام ناكملار ناكرأ ةعب رااذهف ناوخاوناكماو |

 1 0 كنامز كناماك ناطلسلا هس ع نم انامنامزلاو نافأ مهم نوكح, :امناوخالاو

 "ىللا ىف ءافولاو ”ىبلا ىنءام>الا رس كلذ نمو ىءتحما هلعو كابا قدح اءاعداذهو

 ا هللاةجءرنم ظاقن ال ةم_علل!"ىلو نم ةجرلارشتهىتشوءثمغلا 151١ بالا

 00 ءايححالا رسم نم هيفا ءابحالا ةايحءاملابهانتو قيرطلا نع
 طم ئثلكو هق هبلادي طاحآامقاضأو هيلع ىوتسا مثءاوسالا ل. قءاملا ىلع هرعناكف

 2 يعير ناماو سنالا همك ءو نجرلا م -اهيلع ىوتسا طر سدو بكس ه

 و1 لام قوالاروظامالوأو لجين سحأو صنم عفرأ ف هت سورعو روتسنو ةنك ١فلخ

 ةلالضااعابو ىدتهاورظن 0 ىدس لرتس نأن اسنالا بأ ىكوأف كل وأم كوأن كال

 ءامحالاو تاومالا نم ىح»ان . مكس كلذ نمو ادءالا مك لجأ ن 0 ىدفااب لع ىدهلاب

 [نكلو ءانحالا تافص نمهناف امملاالا ىتعال ايسأامو تامااصتسانم 255 بإابلا نم
 أ ديرامالا نوكحيال نمقلللا نافصنم سال كلذ قطان مى عمال كاع ايما

 ىايحلا ىل_ءلاوهاك ىحناوهو ىعسملا مسالا بلطام لاح ىب يساناو دسعأا ند نعسسال

 تاروصتملا سحام+لا فرحلاب ىعملارتةساهبو فرطاارنهقاسملاب تراعب ا مع تاوملا
 | الول رودطقلاو ةفشالا تدختاام رويغلا مسال االولو مانالارادبأ ّنوكر دن الثا مانع لاىؤ

 أ ةوقالول فيثكلا هيمي ف كف فيطالاب ة- صوص هولا فدفغلا ل_ضف و رهظام فراكستلا

 أ لك اخ حاورالا اهلامىلاتاصوام حاسم الا تكرحالولو حابشالا تكن تام حاورالا
 ةرح - اللو ىلوأ ىلعالا قمفرلا ةبدص غال بابلانم ٌقيقر قفرلارم مكالذ نمو حاسفتا همقجارمس

 |ةداسلامهو نوشلاةدئفاسانااقرأ قفشاهيلعوهو قفرأهديعب قفرلا .ىلوالا نم كلريخ
 راسو انعلسرو راتخافريش ق قس لضفلاب وهو قي رطلا نانا نمقيفرلاراتخا .نو.مالا* ءالعلا
 جور-ااراتخا٠ عامجالاز م ديال هنأ هلعلف ق-اللارخأتاهء وكانو قناسلا مدمن ول

 |تاوقلا فاخامناو  تاومالا نط نكبر تاداظلاىف ءادنىرتالا عاستالا ىلا قءسضلا نم

 لاس ىلع هنطن نم توما هفذقو ميل ساي يراك تنكث مح تنك تأ الا هلال نأ

 قمارلاٌقاَهسا نم قيقرلا لزعلا !ذهف هتزو- نع باتل اروةنلو هتموعنا زيطقيلا هلع تبل ف ملا
 دق مركلا لهأ ن مناك اذاّردلا 4 مم بابلا نم قاهر تسالا درب ا تلا ومل

 ]|| هتدبعتنم ناسحن ادمعلءال ناسخالا دنعنامالا مهلا باصأ لعاذه لش نعوم ١

 لاملا سر ةدامتعلاو لامر رالا هب رانا هيدوبعلا م طقاذن ٠ لزن هدم قف 1

 || ريمضلا زجأن ف بدطللا سب لقتال دوعلا فاكر مشا ل دع دنعلاو برب را لاح لك ىلع

 || لوسرلا عطب نم اني دهاف امي دّقاهف ريثللاحا رسلاودو ملسو هيلع هلثا ىلص دنت امن عج دقق أ

 | ةيدحأ يهف دوهشلا ف ترثكت ناو نيعلاهتلاالادوبولا ىفام وهنأ تدئاذاامنمالو هللا عاطأ دق:

 || ىف هن رسذناف هسفجريغ ىلمعياخ هسفنؤئدلابرض دحاولاىف دحاولا بر دري-ولا ىف

 ل | باسلا نمشداوحلا نم ثداسحلاركذرس كلذ نمو هنوك فهلا هعفطا ام دب رباك هتيعربسغ

 ظ | ثداودلا نءولتعال ثداسحلاف همدعلاهسال تيئولو همدق مديام قولخلارحصذ عمو

 الحم ناكؤلو الس نوكرالو لحال ميدقلا مص !لهأ لوق مدن ميدل ارك ذلاث داحلاب لوا |

 نارئلاركذ هفرح ىوس ىنعملا عضيوأ هقرع نمالا ليرد فرءد لدو هفدصو ريغ تد مولا

 | ا ممسسم مح مسلس
 تام



 | ىكحااسمىلع || || ىديعنوك هتاودس
 اراد عب ف فراصهتعاشاام

 ملراشملاب هللسعف الو هندعف تيدا

 كاملا, دي سل | | ىذلاكلاسسملاوهف
 ككل امملا ىدعي ىزذلا مم دالا اناو

 كلانهملا لسسنم ةعدع برا تق

 : كئارالا لأ َنَم ىدعتن افاعمس لاق

 كئاردلا لعأ ندال ةطيسغو دورس 2

 "دماظتال لوللاب كلاس ارتغاو ”اولدإا ق4 ت4 تلضرلاو هول كاملا ناف لولا نم

 رثكو هبعت ج# هند است ص نم هنبنح قرع دَقف ةئيع تكلم نم ٌلولسااو اء

 هلاحم :دسش ىف فص ضااوهف هلاحيالاه دبع ىف مكحال مكاح هنال مادمغو مزال مه هيصث هللاو

 ا مدخإك لوف ةيترملا ىفءنمي اكو لزعناه دمع ةمدخ كرتولو فءبض ىف ةوقو فنعىف نبا

 اذا "مه بابان نع هيال_ص ةباعدإا رس كلذ نمو هفحءاشامدخوأو هسقن كوس لمس

 هللا ىضر ايلءباصأ م هال ىف ىس هبحأ م يف ىذا مزتلا نم لفعئالو لبلقُة تح م

 'لورخأ اذاىبًاتامو ايصااب ةبعكى ل“ م>ردقو ةريرهوبأ 4لاقاذل ةياعدلا نمالا هءاصأام هنع

 لغفام ريخلاالا لقتالو ريغتلا اذوزودعلا حزام ةيافكا 0 ةياورلا تحص نا 1و كاع
 ناغالاهّلنا ل سراب هدنق لابقذ ناسنالا كل ذهباجأف داو ل مال دراشلا ربعي

 لايتو ممهتل اوريغصلاب ف طلتلا نع بصذملا ةنحامو مستو فقطع ريغتلا لعفا قريع اناإن لاقو

 ا متاع هناحس هعاخو اهباب م اعيلع هدرا ةنملا نهابملع هلناع اهذر د ةنلا ن ناخ ديال زعل نا

 اذهىالييسالو لام يركلانمئذالاو ىذأوهنالاو اذكك حاز م1 نكي ل نا انهسادلج
 نسوماطملا دذع راقولاو ةيبهلان بهذي هلال نيخزابملان .مناكأم نيدلاةءالصالول لاس كوقلا

 ىلا ارها هلل او نأ ىلا هحردتساو هدح ربا نيدح دائع ةصقق داينغلا تر ار طاتالا رادالا |||

 ةلوخ و ءاطع أ لبدكل اهأاماذ_هلو هنهتنا ع نةدؤصقملا اكل وعلا! نعيو هكصخاذ نيالا تر تنأو
 دو-ولات وف ةقراشلو لامع لكاق تراك 4 . رطل كف ةقلتأا هذه ترق هكباتو

 ىلا اهي فدناالو معيلا اهب عجام مثلا "للي نم نكت ملولف دوهشملاو دهاشلا ىلع توكحو |

 نازيملا ف فيفطتلاب لقت مال ناينالااهيأا نكلو مدقلاو ثدحلا قاهوكحرهظالومب ركلا ْ

 هوا زاهر ارت كلذار مو فربهيتالو فنك ماعم دئعو فرن الو ل دّدعا لبن ارمس بلئامالو ||

 كنا ةواشغةوامَزلاف ررمضلا لصح رصملا يف لا ةياصلا ٌةَعِبطلا تح رتسا اذا 4 بابلا نم

 نالثمللا لةئالو هاوان نمقال هافاسنمفةداعسلا نافهواس ىرَملا نم نكساو ةواكقلا فال ردنا | ||

 انذعامأو اجاجأ اجله اماف الاج ترمشت لكذو الاجر لع لكتاو الايقم ماسقم لكل ناق نايضأ ||

 ىو لابلاحالص بست مي ركاخرلاو يقع عزة اخير عزءز < راى امهارلاو :ركلاالالز | |[

 نمنيدلا ىف ةواّحرلا «باصما رة نعال تاصأث دح ءاخراه سمأ : ند سمايىرت لامملا ف ةدوس# 1
 أ

 فركحم نولّشال نيللاووفعلا عمهم هلوحن هاوذفنال هلوقو هلع فىف اظغط: ناكولو

 ١ يول هيشنوكش ىةدقاىمالو طرت .ةاول- ن 1 نيربدماولازب نم ةذنشلاو ةظالظفلا 0

 لقو قاولاك تغلب اذا سفنلاّدربىذلأ قايرتل اهقاقع ”هلدح نم اهناف اهريخ جري هلا عم اهريضقَت

 0 رمل 7 هلع ىوحامو ريدا اًدهىلار اظناذ قاسااءق اس ع تيتلاو تاور ا

 2 كلم 28 28

 ١ 00 مةجرامق لاق نبللا له أ نه هيب لعج نا هيلعهتتانئءااذولو نيدلا |
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 ىسمت نم سدّءلا ةريظح نكس سفنلا ةفلا ضي زاذ نم ضاىمالا هبات ضارغالا ةيئامءادعالا
 مزتلاو ها هير ماعم فاشن مالا اهاهتال ىرالا اتناك ىوهل نع يقل

 بشام ىتاوىفلمللا هذه تير دتلو فتعامو لمقف فلك امي ماو افصل له فزمتوءاقولا

 رعش *:هتلقمونلافو 'هتنتكن انبلا اًدهفو ' هبارام تما دقلو فلاش

 فسعنمو روح نهد ال ةدش نمو فوخ نم د.ال

 , فاشولا ىثعةبسكح ف راسم كح نم يلح ىف

 فعلابو رهقلاب مك هم جانا هناكحإ)

 : نك اذردقو هدجر هلق نم نسدرلا ع زند#

 فكتساف حال اوهلءال هنرمدتا حاط اةروص ىف

 ةريييييييييررااالللالابلاتا97”بسبسب2_7772 7 بيبئ57 و ب5بببئببل7لل 222727222222222 222-0----2-2-999--11131314444--2

 أ ءارج- ةراقغ هيلع تناكو داسحلالا لهأ نم دانعلا لهأ ىلعهنوطس ل2 نأ هنا ىدع نكمل
 أاصعمدسو الجار لزتهناف الداعنوك نأ الضاقهنوكلاوجراف ىركححس لبامت ليا وهو
 ااقطانقح ناو اهداص اليوأت هناء _عج اصعو ىلا هتهتنا هأ فلاح نم ىلع اهينيعتسي
 كلذنءو معاك انلّوتو انلقتولسو هيلع هلتا ىلص انرهأ اك اني رامرمش نم انو! نيح انذوعتف
 | 0 قوقمحلا هنعتعفتراف قول !ةفصرارطضالا م بالا ن نكد اهماراطخإلا

 أ ًاديلاقم هدنو رودصلا فام ملءيو رومالاة مز ا هدس ن هىلاتافالالا هيلا تدلي الق هنلعال

 نصزعبء اشي نم كلملا عزتسيو ءانتوا نه كإلافؤوف ضفالاو عقرلا تازيمو نسرالا تاويدلا

 سلو ريمجلا ميك اوضو هملا رم كلا فضولو ريدقئث لك ىبءودوريختا هد ءاثنن هلذبو ءاش

 مط نمالا ٌرطْطملا ف رعيالف هيلع هبمكف- هيدالوقلا ل ديب الريصبلا ععساوهوئثدلةك
 الإ لاح فرامل هراسشا فروبجم قولتملار ابن ا ىفربج قولذملاو رامحاالارار طضا رتعملاو عن اهلا

 1 هعمنوكيرارطضا لك ام 1-1 مكحت )ناو رارطضال ارهظامددرتل االول هرارطضا

 ىقيسام عم همكح فّرطةملاو دحاكلذفالخ لافامو دئتملاباطي راقتفالا راتقالا
 ل لدعلاف هتفصرلعلا نمومهتلاعافترا عمامسالو لعامإلا لظوأ لدعادا مكح مكحمالف هلع
 الا لعاذا مهلا قينكل لعلاالا نوكلافام مكملاىفرططملا مكحرللعلاب همك هتيش
 الا قبامو دمئامالأ ىذماالو دجواميالامكحام لفاغالو لهاحي سلق رباح هنأرثاسلا
 |نك للملا تقرتفاو لتلا تزي-ءاذهم دع الوأ لوصالا ىف ىهلالا مكتملا هنأ لعن

 عرفو هلدسءاوس ىلع هلدلد عمققو دحاو لكو لونملاعرمشلا ف ىهلالا مك ىلار طابا

 ىرخأو لصق مو ل سهو لاح نيب سا.لأق هلدحرب لئاف ن مو هلدب لاه نك هليقو هدقع نب

 | عاف ةدارعلا وهف مداخدملا مما بايلا ن ن*ةدامع داما كلذ“ "نمو يلا مفنا

 ا دال 0س 0 33 الا 0

 ع دابا عما دابسسانبأو هس دق ىف قمأ ل يسن

  نىكلام تنأ ىل لاق اى ىادمسس انيلع انك



 مون

 مكح» نم ٌدبالنكل ماصتسالا لعأ مه رايتعالا لهأ ضصالا ىلءلبال هيفرعاظاا ىلعرتعت
 هدئاز نيع مام هدحأو ضرالا يتق رذلاهكحالو نيتو دعا |ماكحأ تزاّدما امر ,مااالول رابغالا |

 وهلب كرا اذهامو نر نعرتس ةنكل لصوام عططقي ل ناكن او لصفةروغلاءام ان

 ضرالاك ضرالا ىلءالارةةساام هناك ضخالاو عذرلا لدأ هفرعي هلان نم دمع ةلازغلا نمي |

 روءالاعّونت انلقاذهلو رويعنم دي الف لاصفنالا ةقيقح دهشتنيعلاو لاصتاىفهة< نم
 ءاوالا تءفتراولف هديلاالام 110م طااشو هلع نك لمح ضرالاءاملاةيرج تطعا :

 ناو ةدارالا عمّ يل صصلاء رس نيلارهظو نيبلا لارا ءاملابهذو

 نامز لكى ناوكالا فاى هلا هنن ام كلذ نهو تغرم از نانا نه حربتالو تءونت

 | عودنا لاكشالا ع ّونتف نامزالا ب ب ماكحأ ناوكالاىف ىهأ الا ىلتتلل م5 8 بابلا نم |

 هللا نأب ةريسغلا تةطنف رهدإانامزلاء اعسا نم ريغلا نامزلابر عظو روصلابق1ارثك لاو>الا 8

 ةروص ىف ل هي دلناكتناو ماعلا نيع هنأ انمك-اذهاو هلارق ةمضن ن مالا مئامو رهدلاره»

 هسطوشاكهلةءاووق هسقنب هسفت ٌكرداُخ هنوكى وس نع ه:تكصردأ اك هئيعىلاالا ىلءامو

 صامفانيدق لوةعا ليلد ناكل لا ىف تين ملامم ا العا هسدقت وبث عم
 لسةيالهئا هن كرتو هبة: ناىهها الا ليولاو هةليقنا ىلتعلا لولا لونان ماهدينعأ]ا

 بالا قامو بسعلان نمةءارب بيغلابلعلا فبيرلا عافتراق ناسعلاهدهشب ناو كامالإالا

 لقاعلا الا هوأت هل اغر غازلا الا هعيشاك هلاو ااا هياشنملا عامشاو كابا بوشلانمأ

 هن الث بايلالا ىلو ا :ءنوفطذملاو قططملاب«ءربعملاووذ اه شلا كلف ادبر نموا عاف غلابلا |

 ا ديعل تقولا مب مك هناق دعما هلعو دصتقم تاثلاو هسنحعإل نت رمش الملاط باكلا ص ا

 | نادذكت ميز _ ”ىأيف ناح تاج > نيف تاريخا ىلا اريد, قباستلانلاو تل
 ||عانقالا رس كلذ نمو مزلاو لعاف بلقال كئام_ءنقو فيكو دكا كا مئشالو] |

 || عدت انه عن أ نم عافتالا عم ةرهبو عاقترا عابقالا ”ك 4 بابلانم عابفتالان مهب ةءامو |

 0 لكيلا بهاوىلا لذلا ن م نيع-باَح عششنمالاةرخآالاى عنميالو أ[

 عمايثدلا ىف مهد يقر ن وكي سايك الا عنقا معارخ ىف هونمآ مهاينذ ىف هوبقارولق ”ىقعرهاقهلآىلا|

 لوالا» اشيازعا مهعوشخ مهثروأو ىبقعلا ىف هنن ام هزعأفعونقلا ضفان ىذلا عوشلتا,فاصتالا |

 نانا ىلاراقناو ناثالا هيأ كسأر عذرا طّسلاله>و طاغلا عقوانهو طقس عفترا نم أ

 ءداهشامويف هدابعنيب لصيهتتاناق مكن, تاذاوحطصاف نا وخال اني مسي نجحرلا كا املاوأ]
 | ناو هزعالل عانقالا ا نك ريسضلان مان مالا ريلنا ىربالف هداه ا سور ىلعأ] ١

 ىداننلا مو صاخشالا نيب قرغي تاعسأابور ايلا هلاولا ربااذسا لاظخال نوكيدقو هزب نشا يرهظا

 ند لّعلا هفسولو مالحالا هيف هم ناف ماقال اذلوه نم هللاباو ْدَوَعَت صائم ني تالو 5

 ىوهلاوهو هنروص ىلع ىاح نا نالا ىف هتديل نكسحاو مسه دنعام لقعلا# لقنلاب نمؤي تاك |
 هزيم ةعافسلا نع عة وعلا هود نط مالك كذع عدو هفسلا عج رب هيلاو ىولبلاتعقوول+أ نمد

 ماكس ن ندو هلةن ىف هءاكسسال اكمل كج نعل ةغب دق لقاسعلان 4 هينا لئانعوهامإا
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 هبعشام ريزعلاَةْر ءوذ هيلع كرْتو داق ىوملا نس اج كلانعت ىدختملا انيعلاءاجو ءاطغلا | 1

 "لب اقم نمةّدْشلا ىف مظءأ ارالا ةفلابخت سوس عب دلان مملالاىف مظعا سوفنلا حببذ الا ع

5 

 ا مم او دحن أ: لفاسلاو ىلاعلا فو مظأف لللاةروصفو "ا رادفكلفلا 1

 ١ 5 رمهبلا3_ةدااذاق هوو ىلا هّسف بوءحن لدعلاو هاضر ىف ىثعت هاوه ه- لع

١ 
 نايلانم + رضخالا ماقللا رد+حالاثوملا رح كاك هو كرام ادطاح هعرمد نا هكرذأإ]

١ 



2-0 

 مكمل رياح ميلس بلق لكلا || || بحي اهلك مولع دية ةهسف
 مهو نع كعناق ةاصلاوجر ادصتقم لظ ماماوأ قداسوأ

 مغرلا ىلع تءاحاذااموةىأتو || || ةعئاط موقلا ىأتإ ةاعلانا

 | تنام تقدصو تةحةلكو تةسةياةعاالاجرو انايكر ةنداىلا لال لان مهدوةءالاجر هتاذا
 تتنالبالهسيالعأ اودعسا ذامهللاقياذ »عمو ال-هح مهرو دض نع مهرو دصىف مهمول5

 ا ولن بعش ثالث ىذ لظ ىلا ىقلطم نم ءالوه نبأ تغشالو لادحالو تدنالؤ

 ملا ندو او.اقاورداف قملام_هاعدو اوم_ستح ل ثمن م قزرلاو هانا بهللا نم

 6 رئارسلا ىلت مون رصانلاو ةوقلا يأ 76 ع بالا نم ناعلاوزنملا ف نتفلا
 امو لصنلوقلهنا عددلاتاذ ص رالاو عجرلاتاذأعتلا مل ان مسقامل رهانالو ةّوق نم

 اناا رااصلا راع كيسا رهاولاداهلاتيلباك أ ارمسلا ةمع ا لزهلاوه

 تقكاذاو كا تسفاذاو عي نم مسهفاف مهنمنوكسص اع لاعلاوهو ات 11

 ل ملعأ ال لّقف تكس اذا مدار يشل ا ىف ىرتنارذح اف تددقا ذاق مدقئتالورخأتو مزلاق

 دخاْوملا ف ضاهدالا نعو لفاغي لهاملاز ءو لهادي تافوأ ىف ماءلاٌتامو بولا مالع

 ودة د ايوا كرو دل هلباو نسا ا لساكش

 *. ناعتلو نيملاعلا بر هللا ا ع 6-2 يسع

 مداقأ ا 0 0 هاك ءازالا ناوقلا لزاما ذهو هللانلعلا الا

 | عمي دقو هزت هنااهان قت هسدثهب اف لاو> الاورودا!تداضتو لاوةالات لبان: هله

 هسشدنتلاو هنزتا | ىلع ىو كت ةنآ ىهف ؟ئثدلئ5سل هلوق لثم هدئافل ادارأ نأ ةدحاوةنآ اههيمكحلا

 ا ةنمفلا ريما ىلع طقس دف ريصيلاو عبعسلا ىلا هت اناف ه.دنةنطق ىذو همحو ب قم لكد نع

 ناو لوؤةعلا ل" الددوجولاب هتطعا الوقغمو وسل نأ ءاممهال اراصنالا ورث اضيلاعقرايتخا

 رعش لّوعم ه.لعام صاوهو ليكلاودو مودومئبام تن

 نت ا 7 يب ب ب يب بججل

 لوسقم هيقدحو بحاصكالا || || ةئ_ثمءاعباف تا أف 1

 د. هه هدعأ ا لام ل ل-:اهو

 الا ا اهايؤرت ات ماقملا اذهان اف ناك 0 1 تامل

 ءاؤدوهذا فاكردقلا اذهو تانا الاو روساا!ىف ناردتلاال نافرغلابلوة:ذ تاريشملا نيبو

 يح ولم "؟1/ داير ادام ماكر انزل عوام و فاش

 هضم طبر ءدقلاةدار اعوتالا مابا دعو هبدعلا س سد دل داب دعما قرخ ىف ةداعلا ,مكج»حر

 مريع مهب نا اذهو هرثكر ومأ لب دياز أن هّدبالو دح اون سالف ددخاولا عونت 0 مووأ

 ش وأو «اشملامصل ءاثواو ءاثيامو اذك هللاءاشول ل_هلانمهسلعىوطن امل مهنا! نعتقد
 || فالخاذهو .سنملارهظع ونتلاعحاذا عاطتسيالام عاطت فدكنف عانت ال عانمم افرح
 الأ ناو هداعلا فدةةداام ةدارالاة شح سفنلا ىف لقعا لد دهمطعبامو سدقلا هدام
 ها يلو ضدنا ثح نمهرظانالف داره ةداراللاضد اوهف داما قرخءاج



 مم 1
 0 م مسسسسسس*سسسس*7 جب ب لل

 كد لاحام قظات الو مهتفص:رهظاف منا لع هناك لاخلا ةاسن عدا ا مصفقا |

 دسعلا لاو ديرب الو صقش, ال مولعمر قب لزخمو موسةمقررا كدط> كتلعإلا كن
 رادقالل كلا قبو را ارلضالا هيلع مكح نم راَقتفالايرهظيال فدك لملك ف وبلا ىف د نزملا بلط ٍ
 ردد اءاضقلا الا رخأت هعجامو هرمسم ىلا ةرظنف هرم راد_ةعودلنع؛ 5

 هنمش 0 ناو راسعالانيعرهظ رمسعل أبرم بلا ماقاذا ريسعل اري_ساياىف يأ شافوا

 تيلعلا تناكول ضاىمالا نئافريس هلكو ضارغالاتاازول ريسع ماعلا فام راسلاالاس
 نيهاربلاهلدالاروص ىف هييشأارهظت دقق هللعالو لولعمالت لزم لولعملا ناكل 0

 ثاطلاسلاىوت) ناهربلا امأو هبلا عجار كاد هياعنهريملا طخ ناو سعال ا سف: ىف ىل طدضال 8

 محتال كناف هتاعا5 هتلهح دقو امولعم هب تأع نم مل .دس نم هلع ىلا اه لدلدلابالا ليل دل !فرعيالو

 صضوقنم س55 باسلا نم يضوقت مادو ضءالاتوملا ترس كِل نَدو هيناق هن تلعام

 ىذفنملا قبول عمم ىج عوملا عونم عودا عم بأ سب . عوذلا تطال وما :طام

 توملا ريس لاحملا لا“ نملاة-تاالاوه اماد نم هضلاق : نم نكد مل انغنو كا

 هرضحاو ىلةعض سهدوساو ىسشن لا هرسحاو يي هناريس- هفشكو هتابرك

 باقنااذاف نياكشا!نيبام دعاسيو نيلثملا نيب هب قرف ةناشنملا م نم هيفا تاينلارحت ل

 ةود_ءلاىلا انالاةودعلان نم هلْ ه«فخهل شعالاو هن نمرما تول ال ةدامالا

 قسو ميعنو ةذأ لزتم لزم بصخاىف لزنهدوجا هلزخبف ىوليالو هانفال ثم ىودقلا

 ةسرا اولءدل ىفدلان مال ىدأ ن «نيع ىلا ”ىل_علا ن ندلزنرموهف منت نماهجا نه نيع نم

 || دعلانوكيأم برقأ همال_ءاهفرش :ىلعاهلا يطاق ةماهتؤتناكصناو ةيعكل اولعك
 تام. ند ىلو أ ىل_ءالاب دوهسلا تع نا ازاعف دوعصا!نملوزنلانيأو دوضملا لا قعود

 نكي لولو مد ولان فهتااماضرارا دما قبول هتماو ضرالاب ت ةخْناو هتمايقتد اهدَدف

 اهرورع هلع تموكح و راوطالا ف ل-ةتناق مكرأا ىلعو 5 مرهلا'تعناماباشزيشلا

 تامالءاهف مهأو تانامالا لهأ مد مهماع ىو نو هناماهد_امو هنامزنامزلا رامعالا

 دحأتامامو هليقالو هدادعتسا هاطءأامهل سلامذخ (مارولو هتامأدخأ هتمالع فرعنك

 هيقئاق نوذملاءلمأنكنم نورغءالو رمان رسل هلأ نودالاض. قامو هل+أ لول_<الا
 ميم باباانء توذاانء ه-فامو توأاترسس كلاذنءو ىقاكلاءاقيلاو ىهلالاءاستللا

 ةرخ الا ةعر زم ىه لجالا همرتت ملام لالا غول لا الارادلا ت.ءلككا توملافتوفلا
 نازتخالاو روشنااو رثاا فر دسلاو رو.ةلاىفداصللاعمانملابستكتابنو عيارلا نيأف

 هنَركف هريانهيراسجت تناك هم ركلاعس طقذما هععدو ةرمدح مظعا توملا جبد ناوم .اارادلا ىف |

 هلوقب اهلعهسنو نولعتالا مفك ثنو هلوق ن٠ هرفاسأا فّدرلا نيأ رفا فدراذا هساخا |
 امنع لاملا ؤ نورك ادكحو لاسثمريغ ىلع تناكاملاف نوركذتالولذ ىلوالا 5 ًاثنلاَء ملعدقاو ١

 هذو للا يهاربا نبا ادف ىلدحلا ميظعلا عذلاودو حلما شيك ة ودى ميت
 طوصضف ىوغتلاو نم وكلا اق حولا اًةملعوهو راتعالا لال هدم زرب ىف ةربع داتلاو ةنطلاوب

 هكلفو هند: منم هلوزنو يتلف رعد دف عماسملا مسالا هنال عج ار هّلنا ىلا لكو دوعصو |

 لاجالا اهدا هدم تهد ادقو لا.عالا نمرلع نوكح اش هلْزَغضَمَداو هلزعت دئاذه |

 رعد ناطوالاتناكامناطةلاالول هنكسقراف د:ؤ ؛هنطو قراث نم

 للعلا وس بلطت الذ ىدع معلا

 موتنا رس ابا الا

| 

 ميم

 هنكسي للا ناو تان ب باقلا

 4 ذه الوان



 مخ

 رعود كيت هلزنبل هقركشلاو دداخلاو ركشاا,باوطاذالف دئازال عتالف 1

 هلاهوهريك نمد 4لهأ امالادحأ ل عاف قوقاا بجو انم دبعلا ىلعوهو قول هلك اذدو
 نم هفاثلا عم هناتاا|فوةو كلذ نمو هرونو هحارمسأ هلو هروهظا ل هنأ ثءدح خ نمالاوهامو

 ريمطتلالولموهوالا لمجالو لسكن ما لسسامب ا اهبق نم ا ليلقي دل عام ١5١1 بايلا

 دهازلاو بغارلا م مو 2001 روكشلام مخ هفانلاب اوعنقاذهلو هان لكلافلكفلاو ريقتلاو

 فرتغانق هفرغلابهيريشىف عن: ةنمالا هفرغلا نامادل ل د<مل .دحاملاا دناعملاو فرتعملامهتمو
 | مدس ةفرغ فرتغانمىورو برش نمىورااف . تاكردلارع ىوربل برم نمو تاجحردل الان
 أرعلانم انتوااهو المس ىدهاو هانيتو ائث لكى نعىراماودو اليقموقأ نيار لان عم برطو

 أراتخالاوالتبالا عقورارطخالا ناكو ىوصقااواذدلا نيتودعلا نيب ىولبل ارب ىرحامتا الئلقالا
 ميعنةاملساو .ىفورونو ةملظ ىف ىج ئه ةةلكتاي اسال 07 ءاملا ناسنالاريتحا امل !ناك ام

 تناكن م ىودتل ا لغأ نمو ٠ ىبحيالو توعال نم اسندلاةودعلا لهأ نك ميدقلاوثيدحلاىف [إ

 هداهشلالاعىنالا هدايزةرثكلا ف سل ميعنلاىف ناس ميظعلاو هفاتلا ىوعدلا ف هتان
 || ماستنالا لبقيال مسقام مقاذا مسقنيال عملا بيرهيفةاواسملاا_خ بيغلاالاع فامأو
 ريثكمنامو ليقدم ن حو رة مريخ ىف ليلظلطىف شاع ليلقاان ىذر نم ماسجال اهلاعالا

 صضرفلاو ضرفلا لذ ىلعفوقوم معفناا عذناامءالو عام ٌماموادح ريس دو+ؤل !ىفام لكدف

 مهنع هللا ىذر لاه كاذإ هظصان دا! ىفلاط هذ رغهنأب ل نم ضرملادوجو ىف انس نوكيدت

 ىذرال ١ ؟ ؟,بايلانم انحادهلاو اههنودب ىىذ)اكلذن ٠و هنموانم ىىذرلاف ه:ءاوذطرو

 نيايعىذ ىلءىذال 37 و رشنلاب قا ءانتعا رييدنمالسق فرعيالن مالا ريقلاب
 نمدوعسل | لزانم ىف هنأ ىلع لماد دوس ولا ىلا مدعلا ند ءوشلا حارخ !نوكلا فاه لكم ةبانعشتأ
 اًمولاق ل انمباط نم. اهشدح دعو انثنوكلاانه هتفرع.و هلعوضمدقف هّتفص قل اداطعأ

 راعتستال قطا تافص هعشنم هلكعمافولا فالخالب فاحبربسلو افلاهب طاندقف
 تناامكنال لاس هناعع داقعالاو هيلع داتعالاب الا هيلا لصتال راد اهب فاصنالا ل -عو

 ناف ليلقلا ىثرلا قلعتم هنءاوضرو مهنعهللا ىضر عما هنم لكذان ناكلذا لا هلرباغم

 عملا ادميو ىضقو ليلدلا كح اذب ىذرلان م كبالف ليل لاو مخاولاناعربلاب ىهانتال ماعنالا

 وهو ك.ةكيردقا!اذهو كيف هقاامالا هديطعأ ام كنا ىلع ذم هتيطعأ ام يعن اسو او

 فراعلا تؤتلبال نودالا امد نودامنودل ا هتولب ,اكسمالاو هتطعأ ام وذ ةعاطتسالاْأ

 فراعلاو روص# هياطخروعجاو هيلا لقي انام هماعرومعت <* فقاولاناف فاول هبط نام

 رطنئال هدو لك لماكت اوهف هحولا فرع عندو 0 و ا

 ْ ةطاح | هو طي هندي نمت ريضاحو ه.د| ماعلا فام لكف هيلعالارثاصيلا دمعت الو هللا الار اديالا

 8 هيلا عطانا بحال ةلال_ءالا ىف كالملا مكح هيلعم كو كالمالات كالالا
 || قيفوتاا "ىوهتاو لوطلا عيطتسيالمالا ةّمالا مكشيال لوعلا ىنتقت ةضي رف لك امو

 ْ لا ناكتاو راسعالاىف نلطنا 5١1م بالا ن مريسعلاريست رسل نمو قدقح لضفا ابودو

 فشكذدمالا اذ_هفرعيالو ىطءأءاناوذ_تأ هك قاللانيعوهامولاراسن اف راساذ
 أ |١ تناكتاو هقلللاف ككاوستساو ركت مسالا, ثّدَعلا ثدحدوملاو ميدقداوللا ءاطغاا
 ' | نوكيالو سالذارسعلا داتعلارسعلابانلق داجو اتقو عندو داجالا هد ناكامل قاد
 ١١ || تابثلاو هداعلا قرخ لطيوهف هدارالاب كَرَد لك سامااو ناو. نم ةجانلا ل _هالالا

 ١ || لاحلاناسل لاؤدلان ع هبىنغتساذسهاو لاملانةجاسلا داتعملاب نالوثيال  دانحاو

| 



 عمطب هريخ قدصصلا هعمسقتقو هرصبب هنيعقملا فاذا ءارتالا ديئامالا ناك لاقو دجواس أل عنقف لام كل ذنأ لاه ايرعامناو هيدا دو هيلاءزوي نأ نكعا مأ منال عي هئاو عتق هلا
أ قا سه انه نمو عقرالو عمجتو عضخيو ٍْ

اساو لهج عنق نم العاق دز بر لوقينا اتحا 
 ا 

 ارارطضالا دوحوو رافتفالا ماودالا صال اًذهىف كنم دارأ ام هللا ناف بلطا !ىدهزرءالذ بدالاا

 باطق هل سارملا لامعتساب كءلعو ”هلماعملا عطقتالو بغرافكيررلاو بمن اف تغرفاذاف

 | ناتضوبةمنادنلاو ناتطوسءنادملاف امثاَضتاَدارالو اماضقنالدماالهلصاوم:ءلداوللا
 ميلعهباعالا دايعلا نموطا ض.ةيالف قملا هيدوكانع تطسبتاو قاطااهاطعأام تضيق

 نداسف قول ىوس قول ىد امو ددعلاهضيقيامق ديزملاق دوعب هملاو دودج | دب هنا دايس

 رصتقو كاع ملاذ قاغلل الا قلظا بممالو قالاالا قللا ليال ميدعتنا مدقلاباطي

 انلأسامرد5ىلعف كدهشنناكتمانباطو كديعتل انمقاخ كلوكب نا اىلاعت هللقو كاما
 كلذ نو ليلدلاو لولدملاولادلاودو لمسسلا دصق هللا ىلعو هدايعلا نمانصق:. ةداهشا ند

 هنوكحلالا رد_ةلافص را ارثاام ١ 50 باسا!نم عقلا هب عقم عبب ىلع رب ا /

 هلوقرب دو صاخ عفنلاو ماع ءاطعلا لباسقلامدسعل لئاط ىلع دعت صب رحكوردقلان م
 هال ةمزالملا هنانالا انهعهتولامل ةياجالا تعامو ىدانالا ع صانمني-تالؤاوداتف

 امرثكت.تال : دسعلا نم سلف ديرما باطن عه هىترمصقنم تلهج ناو عبطا امكح نة ىو

 ددزلاو كانأ دول نئازخ ىف قيامىلارظنلا:للدقهناف دوجولا ىف لخدام لك كسهوولو قا كسب ||

 نمهبفام يح نمهذدخو كل_ةلخامالا كن.هوام هناك بهاولا عمبدأ# وس هناك بها ولا 17

 نلطت ةيدوبعلا تناك امل ١ ١ 8تابلانمدانعلا قداقعالا رمل ذ ندو هك ىلعرثعت هه>و 1

 هلل ولا نأ اولعف هءلعهنءمهداةعاواودّتعا هيد اهاكرومالاناو هبلافاضمةقيتلسا ىف

 تاازو تاحاملاتعفتراواذ نواعبالن يذلا نما واكم نأ واعق نورت اوناك امممع”لضو |

 هلظلاتكارتو ةمكملا تاطياتادارالاو ضارغالاتيهذو تاوهشلاتمدسئاوتلوافاا |
 يهذف راد ةعهدنءءيثلك لازو رارسالا ت الو راتسالاّت كو راؤنالاتمطوا

 || نمداتعملا داشءالار سل نمو دابعلافداقعالانمدبالق عقدتيالو عفتربالاهورابتعالا
 كلاش هسماط ليال هسومطنيعالاو هسرادران الا دادعملا نياف داعتنمع مام ١ ١ بالا |

 اذهتااتولفناكىذلا نيعوهاذهلامءالادوبوو ناسعالادةفعم هبكلاةوقو ةبسنلا |
 || نيننع ىذ ىلعا ذهل ثم ىنذالو نيالا ىلا تراشأا منال اذهوهاماذهنأت اعل اذه يعود
 هنرودالكو هسدقلاهزتت .هسفننعةيلثملاقطا ىف اذهاو لاثمالادوجوالا لاجزلا بتحام
 |اندنعو ةعاسلامانقىلا ةعاملادتءاذه كلذ فال هتتاّناو كلاهوهذ هتلكواهتلثموا |
 دقاراب ١5٠١ ىوملا بابلا نم دوجولادسىف ديزملا رسكل نمو كلاه تان كلذو»
 هيفللا هاوالا نكح هعاسلامايقىلا هعاطمةعرهص قلل اوأدقاف بلإطلك ١
 همن ىدعهردقلهجالإف هردققح عماس لكمردقامو هرهأ نع هعرمش ناذ هيلخلا سهاوالاال

 ممنلانمو مئلانيعركتلانيعف ناسحالاو مالا غباوس ىوسالمامو نازيملاالعدجلا هرعأو ]|
 اهرورمو هيلع م لا ىلع اهروركباعصةساو اهروهظ ةةشاهاةحاهقةمءنك مقنلا عفد

 لخفلا نورك شيال لب .نورعشدال لب نولعبالسانلارثك نكلو نوشرعم:لذغفمسقو |

 لكىطعأ دقو ديزل مصيف دك لذف!انم لصالافو لخفلافلذبلاو لذيلاىف |

 ا
| 

 ءاوء وه
 قاد ؟ىد



 كيلا

 هت حاشالاو لتعلق هيفشلا حاكنن ..عداونامو حانسالو حرخ هيفام عئارشو لوقع خاكن ن ع

 :حاتملار دّةلا نمرالح اف حاتفلادب ندهةلزاامو حافلا, كما تسر دقو لفشم باملا اًذدو حافس

 ىلإ تنحاهاك اشعاهلك امه نمحاورال اهنا ىداملا ١١15 تايلاند جاطفتا حارمسا كلذ ن مو

 نخ حابشالا صافقا نمحارمسلان حاسفنالا اهلناكتف اءولا ةقرافمابنأءتناهو اعدلا كلذ
 | مانسجارعب دتمكح نع اهدّرعب لاهو ةعمفرلالزانملا تناك اهتنعنوك ف راظنل اهاتفأن مسالا

 | هندعاسو اهريب دمءانت_ لاف ة.عمضرلار اب" " الا س هلت لش ام عم فقو نسسانلا نمو ةعببطلا

 [سودقلاخ خومسلاة فص لوالارظنل اهل تاو سوما مب «:!اناهوصوف ةسعرتشلا ةلدالا

 أهمختلا هلع لؤعو هلا بهذاسمف ل ثاق م قلكو فلل اوفا مالا ىف ةداعالاب لاف نمو
 | ةداعالا فلان م مهتدو ب ةيلكلابةملكلا, سفتلاىلا اهعودر ىهو هداعالاب لاق ند دم هداعتساا

 5 عومجما,لاك نم لماكلا اودارشالا سر ىلع داعملا مون ىف داسج ال ىلا اهم داعأ نه
 ضرعلاب قد ناو ءامشا ماعم سلرونااورو:نمنرقودىذلارودلا ف ةسوءحم ىهذ' عو>زا

 مولا بهذنم هناك 3و وقزتفاب هربا لاقتنالا ةفرعمدارأ نخ ءاّقيلاز ةداعسلا همكفم

 تالا ااءاع عونتت "ريدك !كلا موري دم ةبحاص ح ربت لفها مب ماع لكو هليا معن للهسل ون هيو

 |١ لمس همو نم اضل ةظضو عفر عودت روصو ماعرومف تالاقالا عمجت ف لعفاابرهطتو

 دورونبب سهالاو رودصل !ىفام ليصمتأ روشلاىفامرثعست هموب ةدهاشا هتومدعب تمملاثعب

 2 رشا اى هرادتقاد_فنف ريدقؤئ *لكىلع هئاو ريما دم وم م مجرناو رودنصو

 ةعسلا هده نم قءدضا كلذ نياق هنح قلانس ناكتقاؤ « فتن وك قلب فلز اق توما كوع دونم

 نامزرذلا نامباالا مّدقتناعأ مول نكي لو نورغكت نك اعباذعلا اوقوذفم 5 :اعادع رفك ا

 امو ناسنالا هيرقاام نامعالاو نانسل االولو دوعلام دق دقعلا كلذ شروق 2عألا

 اتفاوةسغلاوةمسغلا فذ ىف نأ الأ[ هناك دوعلا كلذ فلو وهف ىدس هتقلخ لاح هن اهدوشأ نم

 مَع ءانمو ا مورا هلع ونوح كرعب ثدحم وهذ هيلعدقءاو هيلااو

 قانلعدخ او دلو ملا هب طان هكوعنو هتافصو هلاوحعأ ن : هتوش لاح .مولعملا هاطعأ مالا

 مءنانانا انءح رغاموهف مذو عقامو انف دج رن سحاق دهعلاوةمدا|هئازنم ءيذ هلك ارنا

 رتتساامناكولو رفكذ هّسدولو اقلخ دح؟مذام ام هيلا كلاذ ةبسسن تتاكولو ماكتن اسفو

 ةزعلا بر كير ناك فوص وع سد هنأب فئوصوملاو فورعمري#غهنأب فورعم ا ىلا.عتووف

 ةرخ - الاوان دإا ىف هولا دو سهفراسعلا نيملاعلا بر لي داو نياسرملا ىنءمالسو نوةدرأع

 ادهبو هدامعلا نم هلع تناك الن هدايسلاداذونا 5 رانا ىق ةاشنلارف هولا +-و ضو

 ا( ل نكواوتسا سب لاشي ههجوو نعوذ ةركئش ءاادجو هدامع هتاصتس حدم

 اهلك اخ ءحاورالاهتتااعدامل ١١1 بابلانم دوحولا ف دوجوملايءافةك الامس اذ نمو

 | دعيالاماطكسو دفتب,ال لام ةعانشا او 2014 نمر دل! اذهب د اهلكاشع

 عقوامبا مدسقلابهيلعم 5 مدعدوجولا ىوسام يش ىلعناك ولو قدا ىف قت انف

 اموبهيفلاةبالف عمطلا ىلع لوب نا نالان ا دوجولا فهاوسمامناهلعل دو وملاباةتك الا

 هنأ

 ا

 ا هوركملاو قل! نم هوحولادادوعا كلذ نمو: سدهيبتساو ريدعاق تس وعمل

 0 هوحودوستو هوحو ضددن موب هجولا بر رمل ةمهلالا هيانعلا ارهظ 1 ٠١ © باسلان

 ع نودلاءابفمههقاة جرو ممونبو تشيل :

 [| ئئلكناقلالءام كلاذو هوجولادادوساىلاىدّوبوهو هوركمىد هلك اذه لك اشامورعسا
 - نايعلا هكرداام لكن او بوبحمهتلانلاعلكلوهو بودسءبلا



٠. 

 ميو

 لأ ةرهشلا القت ن سحاو بتتوت عدباب ماعئالادب دمت لزانساهلكو ةمغبلا باجال ةنفزلا ةجلا
 | لسع لسمالا مال لابهلدالاو لادتعالان يا ىهتملاوهو ءاهتنالا هملاف قيشملا هللا ْش
 ْ نيذهنيبلادةعالاوألدم هسسنلاو ىل.م هيَْْملا لامام لادتءام ناك ول لينلا ىلب زج باطا |

 لودعلا نملدغلاو الينا نملدعلا ناك ايجاد نملا دّدعالا نكي لاذاو نيعلا ىف مصئالو |
 ءاودسالاب لاف نم هنفك نازيملا نم تاامالو هنفقولا ف ناكل لادتعا مناك ل لوقأاسمةراناف |

 | لوقعلا بانرادتع ماكيحالا هلالثلا تعجب درس كو لادستءالاو فار الابل اق لاوزلاو |
 ا لْزامهىف سعدلا لبحر ءالعلا دنعءاوةسالا نيعو تورغلا نبع .قورعشلا نيعف مايهنالاو| ا

 كرا فو مكرح نكاو نوكس اخ لففمامأو لاعداما لقَيْسْرح لكن عوهو ءامسلا جرد |
 ١ زامسالا الورك اهءلاىفال رابغالا ف نك اس مئامو رابهتااو لدللا ىف نكسام هللذ هكريلاو ةدائزلا | 1

 لدعلا ىف لصقل ارسس كلذ نمو ريعاورظناف راصيئتسالالهأ دنع راصب الل ةريعهلهجدق ءازتالا

 لضخ دقن كللامناف لامد_ة:لدعواراجزت لابتءالايف قا ١١ ؟ تاسياانمأ

 ادو#نوكيال ماكبحالايف لديعلا سناب_ةفذ_لعلامناو سفنالا تعنلاب كلذ ف فاو
 رشا اديس نءربالا قدرو لاضفا كلذ نافل م لانمال ٍلادتءالا مازدلذعلاو م مالا |

 د صخ نمفلاقو هيم دقني ىواستلا ميشيل ىرخالا عزتي نا هلعن لا رمشدحأ عطقنا نيف |

 اهب لادتءالاو ةاوا امد ءاروج قع ديم أ ال لاملا. نم هيوصخب اع نيقابيلا نود هدالوا |

 ةستن عادت .كلافءاوسلا لعربلا ف : كلاونؤكتا "تحت تنل لا ار ناكناو اروج |
 اهتم كلعالامو كلم اع نطاوما ماكي> الاف ٌكدالتو كيفراطب كلدالوا نيب لدعاف ءايئحالا | .

 ءاوسلا لع حاكتلاو ةّقفنلاق جاوزالا نبب ةعسقلا كالبمال هيجاصن اخ رولا اهفعقواذا ١

 جرحالو دايعلارو د_ةمنءةدراج دادؤلا ىف ةمسعلاو حاميشالا قد رطنمداذتلالا هن عةبامو |

 يبرهن ال ا لاةيو يد لال لاي الو هيئاعملا همقاتلاز ازذةيسانوللدولا حاودال رود ىف حاتحالو ||

 هيحلاتناكاملو دادولا مكيجبالا نوكيالداولا برقو داتعملا ف هيلعرو دم داسيجالاةْي رق

 نولطملا لوصاس هتاف نوادلاال هلل نو ء4#اح رف بور او بيمحلا نيب هميسلاذو>وىل طعت | |
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 لوسراعابناو هعاظان مالا هغيشامو هعابتا بحي هنأ قحلا أبين :ااو ق ددلاريلتا درو دق هنا مث

 دبتفلوسرلاو هللا عطب نمو هللا عاطأ دف لوسرلا عطر نم لايجوز علاق هنال هلالا عاب 0

 كارتشاك المال كل ذ نمو هيلا راو هملع ىلك هللا ناق اهات اولسو هملعاولدق اهظعازوفزاف

 نكي ناف دلاوتلا ماظنيالا همفح رفيال ماظن هنال ماصتلالا فناجسوزلا كرتشا 1 3 10 بانبلا نم
 هي هنع داول نوف ءاند_جايناو هس 4فماظتالاو هبزنت «بفدعاستلا ناك دعاستلا ىلوالاف

 تاعصال سار ءالا مريصرو دبش ام ماظنلا اذه ةدالوتاذ ةرمصل و هعم» قا ناك نبةءانرّرقو

 بغاز م ُلالفالا انهتاكرح تراددلو لال الا ترهظ هيو الملا ن ناك كارت_ثالاب سافئالا

 نك اسلاذلر هاو نطاقلال-ارلاوهف .حربيالو هناكمن ءلوزيام ىذلارب دل دكرح جملا مولع

 0 رو اوروكلاو روداا+ءلع نوك تدان ع نيتيالطناف دعباوللا مكرح ىف ظلغلا غضومو

 سدلو كلءالا كلام الو“ اذكَن الف كلم ىف ىذالانيعو كال# هبو كل ءيام الو نكسلا مهلوهو

 ميكللا ىذمرتلا اهب قلفدعو كرولا نع دعت ةيديل كاملا كلو لاكن مامأو كللاكلامالا
 37 لدالان م لدفلاوه ىدلا عرفلا نيا ىلعذ كلجلا كابو ىلضا كلما كالا مياعتلا ضرعمىفأ]

 دالاد_ةذ دحو هنأ لاق نم ارت الانيعوجو . كارشا دوما دمحجوو .ليذالانمضرفلا |]]

 هّبعو داولاو ةمح ادا ن نعهيزنتىفابع دحأاوفكهلن نكي ل هناف دا ديحوت ثوكيالةبدسإلا ْ

 حاصؤلا تايلكلاو جاصصا | نيهاربلا ةدالو نأ مث جد مجرور نم كنحل
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 |الو كتبو كعفنيالكناف. عاوصلا بح اصل ثم نكو: عابتالا,حرفتالو, عادتبالان مرذحأ ||
 ب لا لكرف هقلاعمنكو عدتنالو عستاو“ ع رام ىلع رصتقاو كَ وح كنعلوزب

 | ةلك اشم ةةشاطملا ٠١94 تانلانم ة-ةفاوللاو ةقباطملا رس كلذ نمو لاط“او :.ةاغلا|]

 نوقفاوي نيذلامه ىهلا بايرأ نألءا هتروسردقب هنا اش لعل هلي لكم :لئام ةقفاوكلاو
 | هيزنتلاوهو هيدشنلا فاكب ةملثملا تانثثدقو لاخرلا ناش نم لام الا ةقفاوم ىهنو هنره مف قدما :

 ١ أمهو قابلا مو باوذاا مه لكلا ةروسلاىف ةفالدناو ةرودلابربكلا درو دقو هنزتلا نعال

 | ةنادسلاو ةداقرلا مهادصاتلاو دفاولاو دراولاوردادال تايلادعشع توةقاولا تال انمع

 : بركلا حب ذي هند محو برَقاأ فرعتم مممو ثونثلا عفرت مهلا ةناعرلاو ةالكلا لعأ م هو ةناقسلاو ألا

 ا مهلا عفرتموملاو مركلا عت : افهم 2 قول مسه هباط ن عالا لع مهلام

 ا 'ةالؤشا مي ةريغلاوةريملام_هل قلخناع جب مداعلاالملاو قحلاةرزصب نورهانظلا مه

 || نوفرمدَس ةسصهانةمهاد لكتلو يلا ىهاوذلاو ىهاؤدلامهلو مداوقلا نم

 مقا عمو ءانطعو عفرو ضفخو بص نيبامءامءالاف لاسعفالا فرمصت ءامشالا عسجبف
 لاعفاقلاو>اريغتالا اخ قيطنع اقيطنيكرغل قستااذارمشلاو قسوامو لالاو قفشلاب '

 نةقفاوىوصقل!ةودعلاف: مهنا هتزيقو امندلاة1للاةنيزف داولاو لاملاىباطتلاوقاوأأا

 ةطئحدصح ةطت>رذب نك هلاكش[ىوسروظيرلذ هلاثما نعب1لاقاف هتنتعاوهضاذهل ةقبطأ]ا
 نمو هرياربخ ةرذلاقثلهنخ رذيىذا|!لثم لصح رذبامرذدننمو ةط.ءازف هلت ناك

 ||| الااومولتالف مكيدم َحلعامالا مكلزرببالو مكدعدرت مككاع أ ىعااناو هريازشة ن3 لاقثم لدعب
 [نع 891١١ بابلانم طاشرالاو طابتغالارمم كلذ نمو مكسنانمىلا ازوعطتناو مكسفنا

 [طسرانمو هلئسمفتف رظنو هلم ىف ىىسرمان طيتغانم-لاحا ديدشوهق لاح نسف: مزلا |||
 يوني طترملاو رورسم طدتغملا ةمواقم تامهلالا ىف ةمزاللاو همزالم طابرلا طتْءادَمُد

 أ نم هوكي !ءاناع ةلسناو انمءاشفي تاّرنو ةسدقالاتاماقملاو ةمسدقلاةر للا تلخدامل

 | عنمامو داجسو عسوتأو لذيو لهسو ثدبرو خاف جفانملاو رانشمال عماتجلا م الاى اقاتا مامسا
 | ىرغ اريمس ىنذذتاو اريصس هي دمع اذ كولا ١ة م اسمى كولشلا ملت لولا ىلع هن داحامم ناكسف

 هي تا فالالمللا ن اا اهيل ل زا الاو رع ان

 دع ناكو 2 ممللاو فر طلا عاوناو خلا ان م-ملعدودل ني رفغتدلانيعادلاو نيلئاسس !اهدابعأ|

 هلناكو خسروا معلا فهمدقتّتن نم ةعسطاانءالعلا نم: ةعسدلا مذخا هش نبعا اولا ثععادلا
 سفنلانيع ىعلاّف سدقالا ىلةعلا ماقملا نمو ىف «ةعسضا نبأ هرلأف هيد
 ىلا نكلو نملا لمق نم الاوه ناوكالا ىلعءاوتالاهاىذلا نجلا مس.ال اسهل سفات نو
 همق ههذتو هذتىتلاىهو هيةعتتارسملاو هءاط: بركسحااف نم هتان فرغناكناو 3

 ناو. لغث لمن اورعارقعاناو بو يعج ناو جلب نا بوركلاسفاتو بواقلا خور أ
 ! فلا هفل دز ان مانناو تا رثخلا ماظفلاانيحا تاف رعب مقو ناو مرح امرحاناو ل_فغىلحا

 ٌْ طاسنالا ىف ضارودو ضاآ ضافاناو ىئملا ىرلاب غلب وكفر ضأ ناو ةفلد2ا سوفنلا

 | ماودألا ىلادتعالا عم نوكيال ١١11١ بابلانم لابو لادتءالارس كلذ نمو ضايقنالاو
 أ هدحم قطللا دوحوفرظنا ريثكلاالو لم اًتلاالو رميغتلا الو نيولتلا لب ةءاللادتءالا لاحلا

 | ةءوهتلقا لعب نمدنع قلعتملا نيميابمال فالسخالب فا رخاةدارالاو قطاّدد ارث نع
 ىوهتلا ]هال ' ىراملا هدو موهفلابابرال سودرفلا حو 00

 ةعا كف لالة ماخمل اندر دؤلاا ىلع نيمشملا دالطتاةداحو نزولا, نيئاهال ندءةنحو



 لاو-الافنوكالاتاسنيااالف كونءقبال م 0 نولعبال سانلارثك أ نكلو أ
 تمكح فوصوملاهزنملاو فورهملالوهاوهف فور اوتاملكلاتاشاهلو فورذااو |
 لكلاف هلظ نوكلاىفامملكحجذا هلكرمالا عجربهيلاق هيلاودبانا هيلعابتاداب لوقسعلا ||
 اهلو لاص الاوودغلا ىف لالانلا الاهل د_سن لف لاشماةرثكلاثي> نمو“ لاشدعاوخملاب ||

 نك دايعلاو نوربكمملا مهنخ دايعلاباهعربعف داسحالا في انك نماملال دادتمالاو صلقتلا

 لوصالاىلا لودولا نم ىلوأ عورفلاىلا عوجرلاو هلصأ هيسشأري كت نمو هلا هيشادبعت ]

 اذا ١٠١ا بايلانم ل>الاةدانهم عىل هالا عسطق رسل نمو قالا لهأ من ,ىدحف |

 ىلع همولفمدنو هسقما هين ىف كحق رخوملا ىهلالا ميالاب مو رخؤوينا ىقشامرخؤيو 1

 نامز كلذ ةهريق نم هماق | اذاق هناماام مدخلاب هذم ىو هناقام كل ذيريمصا هيمأ ىف هيف طر ذأم ١

 تاحردإا ىلاعا ىلا هناكرد لفاسا ٠ ندهلقشو تاك ك2 ايسدهتلال دبيف م ناؤاو هرمن) ع

 تك
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 ءامش نم ظفعو ءاش م مدعم ةيوه>ولك ىف ل ناطيشلا كلا سم ىلع ناطالا |

 أ

 ءا از مهعن مءاز كروحو مير مرحاذان دين نال ىوأل اة :رخالافو ىوولا 1

 مهلاود.بف رئااودلا لول ني راظتنملارثاكلا لهأ اهسالو نينب#ىلاءازح نممظعا نيثدملا ضعب إلا

 ثدحلال هأ ىف ثدحءابربكلا ذاعوذالنعوذاعتسان فخ كئمكيذوعأ مالسااهجدلعةوق |
 لواىفهللهيدهئاموهو ةرطفلاث دملاةرايهط ةراثالاهذه كفكو ةراهطلا ليزي ثدملاو 'ٍ

 ضراغلاوهكريشلا ناكاجلا_ ةريابةعلسالو ةريسا ركاب .ةرئاللا فن عبو سئس نافاس
 ةمامسشلا ف قا م نفابق ع ةوالو لرش ا_مقرهظي مل“ كالَدِإ ضراوءالتهلب صةرخ الارادلاو 1

 دجو هنايصادبجرق هناسح ان دا ىف ناكن بع دهاشااو هل ءدوهكلاروذإل ديد ١

 لاف كلذاذ نبأ لكى: نيع ىلاعت هلف ةياعرلاوةالكلابو ةبانعلاوةيالولانددامع ضعي عمو ةلطاناف

 وهولاف ةنوكو مديل ءاع لكف ةديغودن لذ عدصءاحاذا ق1 -الوّقلاو خم انذيءانكرخ]

 نؤم_بكتام لعبو كرهطو كرس لعب ضفاناو عم ةرلانازيمهدسو صضرالا ىو تاويسأ!ىفهللا

 كناك كارخال لعاوا دباس هتك دل لع. هل> ا ءدهشا هلدا عب طق نأ هديعب هلل ادارأ

 ميل يلدا ىيالابعع مدة, نأ ىئبنياممد_ةيوهد عاف دهزبو .دهج لذ ىفا دغ توت

 لد دوحأا نا سح نم هنيابعيامل انارياا بون ذ لب ولوأ اناطخ ضرالا با رب يأ هنأول دود ىَح

 عاين ايندلا فزاغف نيعدرو 5نههيفهل ىتخاام لعب كلانهو نيم .طابزوغيف ليديتاارودليحو

 نورعشيالس اي:اارثك او ءاثيم هتؤي هللا لضةكلذو نو.:ة<اونوكي ملامرياا نم هللا ند
 ىلا_عم ىف مركلا عتاد هتقرعمه ده فورءعئ اجرا ووَهَدو فم تقيس كا

 5 ا اح ريسبامنكاو تاعام ةمايقلا مو ىزمسسو تاماام سفن لكل مميقلا
 هتمزلف يوق_تلاتاعو هتمنتح اقروعقلا اعف |هاوقتوايهروخاهمولاقا اهاّوسامو سنو

 ابل نمكلاساا ىلع كلادملا هرعولامرم «كلذنمو ها.شالاولاثمالا اهنا هللا هللا تةتاف

 دو ىف ديادشلا اوةانيدلام 5 للمرلا نم مزعااولا : يصاب ميازعلاذخالا إ!ءمل

 قالطالا ىلع ةمهلا الاء اهسالاب قاختلا صعصاارخآ ةريعش ن ند. صخر اىلا خجام لبيسلا

 يعم لعت حالا كنع اذه لئمرهظب تأ كانا 00 ل تدلل

 ىق هلرمست رعوامانه كا رق طلح او هباوناتاريخناو تاريمللابهل ت تيتو زكاراو هلم

 لهن نا ةرخ الاىفاريسايندلا فريسعلا عمنا مث ,ابيذا رسب ان دلا ىفرمسعلا عبد نازمدعتام هن رخا
 كنمداربامءاجرلنكسسو .الاقثأ كلا ثا ىلا فذتالف رزولا ىؤسرهظلا ل'ةثاام اسويناعم |

 ىهع
 ٍلاقثالا ريذتو لابزالارب امش انهو لاوقالاو لاعفالا لاقتا لاقثالا طيعغاتنه الاقث



 م

 ِ رادنقمو تحال ءثلكو | || ةيداجرادقالاو مكي للا
 زان“ ق اللا بولق فا هان كل || || اهرمص ن_>ال ىتلا مولعلا الا
 راوغاودائ اهبف اهنعو رثآنم باقلا ىف اهلاما هدف

 ا زهاب و فاما كيد ه-ةقانرو_تهاد_ ع دكعولو

 | هلعاش توك لبق كا م للعلا هاطعأ نم مهذ اذن نكح نال _عاقيلعت ىح ىلاعت هلوةم-هفا

 الزهد نوكم مدعل ىف ساو نوكت :نيعل !نالع نيا ن م هئنع صح نمهلعاماو هوك ث مح نه

 | 1١ ؟بابلا نممكل اريغتا لءلاريغت“ مع مرا هدوجو هيمكحو هذوج هاطعا لعل | ن مردلا

 |مكملا ن,كخاشا لةفرلعلانالا مول ءملارمغتب ريغ لعلا نا موسرلا لعو ق.شعلا ل-عىل طعإ

 ثوكتال لعلنا ةلدالا ينم ل وقآف.كف لوقنمابفدروامو لوقعلا بف تراح لك ههذه

 | سانقلا ف دهاشلا,بئاغلا قال نمالا سا.تلالا نهى ان ٠ ىلع أ ام "هلعدلىه نم 0
 أكتناولا ةبأو لاقم مانقم لكارض> نم ىلع كمكح بئاغاا ىلع كمكحرظنل ادانسف نك

 | لاشمالا كنرددلف عا ليصنع ذك تعاركلا لاففلا نا لاما أو 0
 قطاانريخا ١١١ بابلا مقالا نا ىوكح *:.كلذنمو لال شالا نيعابماف
 ىبدكو كلذ ىجشن نكي مدآنب | نت نة لاطأو لاف كلاسلاو كساملا ضءنىف كلاملا
 لدزج لص حقن د 3 تاءاش. نأ حاشفملا ىل اهءأو مضوأو حرش م كال ذهل ضم ن نكيلو مدان

 د هوك ذاذا مك 1 اداوم طققا ”ىلولا هرصابل هب ىذوأ ام ىلعلا فّرعف جنا

 || فهرمصتت باخ هيءادتقالا كرتنمو باصأ قلاب ىسأت نك رصتنقهرمصتنلالا ذاق كرك ذب
 ا هدم روم_هلاهناصسو»و انريص مدعل ام هدم ةجر انه انريصم د قو ىقعلا ىف انرمهنما ادلا

 ءاقولا ةمكل كلذو لعتساوايندلا ىفانمرمدنا|باطاذه عمو لبالو لدهيالىذلا روهدلا

 بر نيدكاملاه كعابطاخ ٠١ باماانم قمل, قانا ىوكّشرس كلذ نمو ءازالاب
 ارباصداندجوانا باكلا صنف ىاشلا اذهنعريخاو نيجارلا مسرأ تنأو ”ريضاا سد
 قيقحلا هانم نع حرعو قيرطلانعداح دق ىكذ_ثءريغىلا ىتشانخ باوأ هنادبعلا معأ
 اس علو هايف قلالا كتاف نشكل ارش ند قذلا يت لاو قذلا مادا
 هلزأو هترود لع هقلخ نم ىلا الا هدايعنمقللا ىشام ىذه دَةذ هسفن ىلا ىذالا نمهن ماقام
 قطئلاف قحلاةاعارمرس كلذ نمو اذ لثم ن١ ىرجام ىذالا عفد ىلعهراد:ةاالوأو هتروو»ف

 ماكتملاو نامجيرتلا تنأ هللا ءالكع- مسا يت هرحاق هلوقل ا نذ لّوتال ١١6 باساانم

 صمكظآ فورطفقورملا ةئساالاو فعاحسا ل زك ةنكمالابهقلا مالك قت نحل
 قدس عازار 136 ىقلش ناذك ند قدصاا/ك.لعف قطنتن ع لعاف تقطن ذاف 0

 ابذك هيث شيالو زف كلذ عيال: هدانتعنمو نانو هلال وللا نوكخح نءةتلادانعن

 م هريخلاب لقو كا هاا لقت الو ديد هنزل هش قالا ىلع هلآ هنظ فوهو كذا ني

 لأ ىف فةدلف كال كش كاذبا لان ىناي الف لاق ناك ىناما تعنزدملا هريغلا فد> برقأ

 نملالا تسلا لضحالف مدق عضوم هوجو ىفهلد < لو مدي ىشم ناو ملقلاب ىلوا هاف مدق

 الهلل امعلا ةشا 1*1 بابلانه كئيعوهذا كنوك نيارسكلاذ نمو تسلا فرع
 اهنمتبانتف هاسرائانةوعئماءادوسلل اهسلاءاقوو ءابئلادماامعلاافو ءالعللاهسلا ةينباو
 فاضملا ٍبَرال نكلو لاعملا هذه ني بعت ىف ملاعلاو لالا عقجاف ةراعلا بام ةراثالا

 ةدحاولاف شرفلا تاكا لاو َةَد هفرظو شرعلاءاوةساةمفر امو فال هءفام ىذلا

 ةماقال ةعرأتناكامناو هيلا ناك 3 ميرا هذ ودنا الالاعاىرخالاو 3 د

3 
 ناطاسلا



 ينال

 امناسحالانءدلو ماسقنالا لو ماسجالا لاعهبلطيام مالسألان هلق هناسحلاو مالسا أ ٠
 تن ناعالا نين: انزاف قف نذرطا | نيب عجب نمو تيا ير نا ا هدهش ا ظ

 ردلا ءا مسا الو كلن ضقانيامف كمان ناو كلو كن ع نمدومو وق نجرلا نيبو كذب بسناا | ٍ

 تتشتىلا ملاعلارظنناف ىسالا ىلا ق عاملا قع ءاه«الا تدبق رثأنامالا ناكام | ْ

 ناو>اناسءالاو نامال؟ هاش وهف رتامو هاسالا سكااودت ولا ثرتكتالو بنا ةوخا

 هنع عطقنا نم منسم او هع اوندراج نمآن م ندْؤملا داتعاا قرخ هةمالع تناك دافاإلا تاكا

 ىلا خلو ليسلاءا اوسا مفك ف هما رط هيولطم ىلا ا هلعسو هش يحل مدملاوةتيالك

 لج دوضنم لطو دوطةردسيف لسلط لطو ُسع ضفخ ىف لءقمن لأ ىف سرعو لتولي ْ

 عقرب عم لمالارس كلذ ندو :ةعوذ هس رذو ةءو:ءالو ةعوطقمال ةريثك ةبهك او بوكتسم ا

 حرط فير عملا مهاطعأ لاجر هلل ناك هلام هكا ل نم 947 تانلا ع ندل>الا ْ:

 1 هاما لاملامهدبعت فوسونيسلا فولناورذ+لا ممءلازأف فيوستلا |||

 قدهتحا لج أىلاىرك ئث ا لمال بحاصٍلءاذا قتالاو ىشاملابلغتسمان مهقاؤلانأ]
 نعأر ىلءىادلا فةوو ليحرلا» احو دم . اللا ”دذللا توق ددعاا ىذق:ااذاف لمعلا

 الو لوالاب ما ىف لمالا حمي لاما قالا ىف لوزوملارهذأ ا الا ق.سلا| ب دقزدم ل ليدتاا] 1

 ناكناؤأووحلول 0 دوه-_ثهنمعلا ناك لمّ ام تام هلال لزالا تام دع نموا ا

 ىلءق ول لماكل ا ناسنالاو قوت نيعهل نكن لو قلعت م لال قف دوةذم هنأب فدي هئنعلا ْ

 رثعت 20و ءاذعلا هذعلفغرش ىلع توين دل ةروسلزالا ىف هل سدلو ىل الا, فت ا نأ نك ةروذلا ١

 ثيحنم هنوك ىف ه«هئثالو ناكهللاّناٍل-ءا باطلا لعق ن نم باووالا عدم او مدا هلع

 لوةعاار هةااكلدف دودن < نامزر:ءىف تامالا نءنامزلار شانك دول اوك

 نكلاةفدارأف هنيعف هنوكبلعلامكحو لمءلارخ أَن لمالا نيعرتلا الا مس.الاب لوالا سالا ارهظافأ]

 ياو ذو ثاةدارالاف نوكلاب ان نعلاتفصتت مل ةدارالا لا ىفو نامعالا ترسهظف تاك |

 كاعدذابا 1١٠١ قوملا ب ايلا نم ءاطعلا ف ةءغرال . ءاعدلا ةءاجا ريس كلذ ندو ل“ تورطت |

 ير قلتتكو كلاخ تر اف كلذل هتمح أ ناكناك هيديفاهف ةمغرال بحق هنلاَو ولا

 هقناربغل ادع ناكَنف 5 كةحْ .ةوينأ تب الانا لعت تاو كقرتساو عماملا ل ديعتساو تعامل

 ايت ع نم ةدال هنا ل- عندو كلع هلل صاخو لك هارمصت) كلالا ءامالانزتخا ام ىاولا | ١

 مكحر شالا لعالا مكسللا بجوأ مع ١ لممالو لوعال لعاالاعت سنلفدلعب ماعلا لمعي ناذا ْ

 وتم جملا مار رعا مزتلاف همزلا دق ناك. ام ىنستو هيلع نضرتعا باص كلذرلدي لانو |

 رعش ةمامالا لود ىلع ةمالعلا ناكاع ءاسسالاب للعلا مدقتو ةقاللارد

 ع 010

 نيب حزربنامعالا انها منكن ا مكن الد دوكناعا او زدت الو الّقع ع منك نااسهئما د- ب سوفا |

 | ىلع فسًاتالف ثررناعالاة وان درهتل اذاعو دعتا ذامفو اهتانعم نالتنلاو تاتا

 | ناس>الاو ميلفع يركقاخ نام الاو موق طارص مالسالا طااغتالف طداز بس امنت مالسالاو ا

 ا دوهثمودهاش قرللعلاو دماقتناعالاناف ناسالاهنروص فرعام ناس>الا الو مدقلا دوش

 ١ مدقاان ءزيقت ان'داح نا لعلا ند للعلا قاعت عم دز: كح كاس نيع قول سلذ هئلعا

 : لل_>الا ثد> |ىذلاودو لفالا قومل_- سدد 5 لوق- لال .تو ماشوالا هبطضت ىذلا

 ا نتعامل ان ىادااالا ىل: ذلق ةماول ةسان | هادهقدر ل نءودعلا يذخأو ءاوحالا دعا أ

 1 كير كنطعي فوساو هلوقىف لاب ةتسالا صراخ لملا لوسزلاب هللا ذب امنع ن م هموقن ءل#نالف ا

 | احرلعلا ١ ٠١ بالا نم مكان رسفتلاق وقتما لعلارس كلذ نمو "لقال تح يضر
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 لازتعالاو تاول_2نانم بريضتوسلاا ةمزالمو لاديالا ةءل»توكسسإا 4 .بنابلانم
 ١

 ظ ناسل نان اسإال ةكرح ناسلا طرمث نم سلو لاح لك ىلع قطننمدبالف لاسم ن نمثوكتلا | 7
 1 ناس قطنلا نيعتوسلا ةمزالمو حرأ اهدالط نت نع ةدانالا فاو ازيدمو صفا لاسإلا

 ١ هسهأ ل-هج ناو هرسرهظف سر: +1 ماد ههل ماهو سراب ىراعرو تكي تكس نمو قطا ||

 ثقّوطتو :تالاسقلا بقت رثكو سايتلا هدنم سوذنلا ف عقوو سانئاانيب ايدحراصو | :

 | لف لكفكنافةنكمالا عجم هلال ةمز العر عو ةئسلالا باونأ هم؟كل حف تالايهحالا |

 | اهني ةجصايساس فاستاالا توين ةننالامو توكسلا ىف نكي مولا سهأ اث ءاجد ةفارك ذ

 ا لوقلا فامرساكلل ذ نمو هدّقفب لوي ف.كةم د ند هقطمل |ناف ةمكاملا داعم كاد ا نفاطخلا

 ال ءاشفالا مجزتو ءاشنالا دوجوالا لوطلا نملوةا ١ ىف رك, ملول 41 بابلا نملوطلا نه

 ل هبل ارظتيالو رتب فكق هباعمالاوهامناسو نييعتو ني وكت كوقلا كلا ىفةدايزلاو كلملا قمتدتو
 مت ىكعرهظف ماعلا دو مالكلاب مالكلا نم هلا بئانمالا مالسلاهناعىومومفرتشام أ

 الا ىلعودو فر الان وكمال لو: نم لئازلا هنمو عادلا «-:ةلئاقا !ةقمش- بصق لوقلكو ماظن
 مايقرس كلذ نمو لوصالا نءتنب ا دقف لوزيف مف فرحال لود ندو فرظكل وقل ا ىنعمل ةفعوملا

 ماركالاو لالا ىذ ساب جوأ ماسجالا هذه مايق) 48 بابلا نملتلا ليز لسللا
 مارك الا تاكو هنسشنل نع هيزتتلا كال 1 1ناكف ماللاوفاالا مزتملا ماركالاو لال اا مزتااق

 الوضفمو ىلث االالثه هل_ءشل ءقوىلظ هنأ عم ئن هلك سبل لاسقف هسشلاب هبعشتل | فذ ىف هيدي ونسال |

 لدعأ ناك "ىلقغلا حورلا هسرق ئفنام هرامو ”ىعسطلا هعسج ةأشْفل اهدل# هلءاف ل_ضاغال

 بابلا عفاهل ةيمكلا نع ةهزتخلا ةطعالا لو , زو ةيقللا فاطلال اهلذ ل" اهنا مركلوبقال؟ املا

 لل ولالا زنا نوكم !هتمرخ الا ثلثلا ف ولما اهعيم ةسد اسنالاة أشنااباسحريغبءاطعلاو

 نيثلثلا ىلعواعلاوخوسرلاو تاسبثلاهلىذلاحوفذملاح ورلاالارتخالا ثلثلا ن نكيلو ىلدلالزجا
 هيزيخالا ثاثلاو ”ىناومللا هحور ىناثلاكللاو تىبارتلا هلكسه لوالا ثاثااف خومثلاو

 007 بالا ندموتلاب مولا ق ثعترمس كل ذ نمو اناسعأ هلقاساا ل_عحو اناا ناحكصح

 ا لاف هبولاطورختاولاصو لا هيناو ا راس ىلع نان الا ل_ظفذام هالو لكلا نيءلامخا

 ٠ مك نافدلا دادضا نب غلا وتانءلا غلف ءاوالا مياس | ناك هيو هللا ان تاو ىن احس نملاقام

 امهدصقةداهشلالاعبامهقحطبو ةداعلا هب قر بهاذملا نمءاساس؟ بجاولاو لاخلا ىلع
 لاود>الا لقت ىلع توبشلا هلو لاح ىل_عتش.ال رخ الامكملا ف لوالا قلي ورظاسنلا نيديعىف

 نايك اكي رغال 1 ”ىأبذ ناش ىفوه مون لك ىلاعت هنا نمنجرلا ةروس ىف ءاجام تآرشل | ى[ نهدإذ
 ا ررضلا.ءاقتالور دقلا هردحطارس كلذ نمو كئامعن لج نماناف بذكر كئال 1ن هييشدالو

 وهو هما ارث الا سن فرثالاو هسقرتزااورثوم لا نيب ملا ةطاسور دخلا م14 تايلا نم

 ١ | 1 امةيدنىف همه الو هبلع ناكأام ىلعالا هل توا ام

 | 0 ىشو دو-علاو دوجولا اظعادو-و_لاب صد ىدلاوهئانفصوةنامعسأو هلاودحا

 عيب لاعلا ناكردسقلا ارسنخ دحاو ناشلاف دئاز ره اال نيعلا ى م نيعلاو ن اوكا التاني ىكتو

 مسا ةبجاولا ةءورسشملا ضئارفلا ةماقا طعن ىذلاود معلا اذ هو رمصمأاو

 0 ِك ارظن كل هب دب اافق قش يمسيو نجس ىلا نوكيا يلفاوللا

 لود لي هاش اذه نم هاشاحو هللاانا طق لو ةياالعلا | ده بح اصو 01 تدصاو

 نالعالا ند نامالارس كا ذنمو لا«ةااوهو داخالاب ىلع نت_هملاهتلاو لاحلك ىلءعديدعلاانا
 أ | اوغيطال نامرنلا نهذف تامنامالاو نامالانطهت نايالاةو>ا. 48 تابلانم

 سرها



 ندا

 / هلوذا ناكامو لفأب هتقيتدعو لف هتاذب هئاقوندلا باطاولعلا ف هتمدو لفاساا بلطي هآر هنال لف الا

 الع دقو: لحر جراعملاورلعلا نيبو هني لاحالف ضل دةفيال تسحب راعم ل ل.اليارقتفا راش نم ||
 هللا لمح ءاوتسالاريغقو ءاوةسالا قءاوسلا ىلع هملاتاسشرالا ةمس ناف 43: هيقامىهالا ثاأأإ

 لفنلا فزرصتت بو :نضرقلا ف كرمان كنق هنءكنوكضئارقلا ف قو هنوك كاع لئاوتلا ف
 بانج ارسس كلذ نمو همم تناام هم تنأف هنع تنأ لب كنعوهام ضءبنماهضع هب رذ سهالاف
 ا ئدلاو ةهجو هجو لكىلا اهانوكيناًةببشلا ةقمقح 88 بابلا نمههجو لكى ةهيسشللا
 | لطنو مهفل انمع سمطو معلا لازل هّمَمءَمح نع لازول هنال هّتقيرط نعل دعبالو ه:ةمشح نعل وزال

 لكل هتيم دقف كله ان نمو هنيشا دف كبش ا نم مكسفس لع نمل مكحم هي اشنملا هقملابةقثلا تلازو مككا
 | ىرتالا ىلتل ىف هتبمبس ا اذهلو ىلذتلاب ةببش لاعا اهل وتم كريغو اههف تن ةبيش ما اهباوموه ةهجو
 نع ل كحاارغلانءعىلءااودوروصاا ىلع هل: ثوهلبال هيلازظنلا دنع هلعزوصلا فالتخا
 لوانترس كلذنمو هبشلا ىف هبشلا ةَةقْف فالتيالانوكش ددع غامو فال: االف ةدحاو
 ةئيفلا فوانهةأشنلا ةةيقح نمابملاف ةوهشلا نعةولسال 81 بابلا نم تاهباشتملا ف تاوبهشلا
 ءارينم بلا امناو ةروصاا ىل_ع ملا علا نوكن م بهل اام تاهملا عبج ىلا ملا تاسماشتملا ف
 اندنع هنماعمج لكلاو هنعتن أ ىمو تنأ نيايعىوس مامو نيفرط نب خزربلاو ةروسلاىفاخزرب

 | مادا! ىارنغدوجولا نيبو ةمودعملا ةءاقلا نيعالانبب هنالةدوجوملانيهلاىفالاخزريلا تثال
 دو دحلا خزريلا لازل دوجولا نع ملاعلا عفرولف خزر هدوجو لاح فملاعل !ناه دمع تنل د ال |

 || نهو تاوعسل ا فنه دحس هللو لال _اظلاب ةفشكللا ماسجالا هباشت لاشمالا رومالا تمماسشت

 لال+ل اك رتؤلاجرلاراتخاامّ-كل د نمو لاصصاالاو قدغلاب مهلالظو اهركو اعوط ضرالا ىف
 لالملا لاح رلاكرتام مارا ىفناكاذا مارح لالخلاو لاا ف ناك اذا ل_# مرحلا 4٠ بابلا نم

 دقامهب امونيي مارخلاو نيبلالللا ماسالا هذه ةماقال هنم د: الامالا ماكحالا تدع هلوخدلالا
 : اما ولوضفلاىفالاد هزرلا سلف لوصالا تّةحاذا نيعلا نم ماك الا تا ارلنعبلا عفتر اولفامهتسع

 ىدغتكدم>وتلا ف دحوا اءاذغناف ديرجت هنع مصيال هيلع لّوعملا كل ذف هيلا ةحا اوعدتام

 1 بدنلاو عفتربال بسلاق دومشملاب دوهشلاو دو دءملادعلاو دودحل ا.د اودوحوملاندوولا

 حالملانم سل 4١ بالا نمحابملا نع حارتنالا لقت غنمرتم ل3 ننال عقاتانتالل
 رحال( هلع ىف مايل هع سالاو ماكح الا نم كبيصنو» كتوفبامو كنق همق حاملا نع حازتنالا

 سليام محامو رو٠الات سلالرو+الاتاطعتولذرجالا هب نَمْوملا نع ىنتش مك اندنعامو رزولاو :

 نوكامأو سمالاو مويلاننب ةروداا مجدل سدالادوجولا ىف حدو سل فتف سدكتسشالو سقااف
 تحترست ءاطعلاءاجو ءاطغلا ف ثكاذاف ديدح هرصد ناوها ديدج قا ند سل ىف دسعلا ||

 عرش ئثمكح منا حاملاف صعفلاوثصلا لازو صنلا صلختو سابتلالا عفتراو :ساوملا
 ||| مهاع عكا مهلو مانملاو ةظقملا ف مالا ف ثكلا موا نا ىرتالا ناو عج هءلعوناسنالل

 لاعلان مءزج لك 42 با.لانم ءاطغلا ف ثكبءاطعلا رس كل نمو مك نمةنانالا ىف هملع

 مدتماق مقنلا لوأج نمنامالا لالحلاب مالا نمو مئلا دسع لكلاف ريقلاو مظعلا ىلا ريت []

 فكل نوكي نم مهنخ "ىنابرلا دو لاو ىهلالا مرححل تابع رقت نمالا ||
 | مهتمواطعلا نيعاطغلا

 ا * ناف نوكت نم موتمو رصبا | ىده دهن وكي نم سانلا نق ءاطعلا نيعءاطغلا ءاسقبل نووكت نم

 ىئاروت هيرةي وز ىفولسو هلع هقلا ىلصدلوق لاحنياىبدن ءايدشالا ف مكتلاو فاضا مالا نافرظننلا
 || هنء اهافتوانل اهتبثاق هاوس قرأ ١سلوردبلا:هلكرمقلانورتاكمكب رثورت هر ديور ىف هلوق نب ودارا ظ :

 قوي سا نيرا 252 2 2 !١ ششششششتا و ص ببيسسل



 ب

 | دلولا ةنتف نم لاجرلا دع مظعا ةندف ىاونتسغل !عوقو نمل اواناليلا مظعا هن ىف هّتنس ىأر هد ا

 | هيدا ناودكله اوكسم نا كل اد هو لك, هيحاصو كلام لاملاوهلذعم ةنمحم د و داولا لابملاو
 أ حاتالاو هقافلا ىلعحاشما ةفطن نم هقاخي لمج دقو لذا هيرضب ميركملاو لضلا همذي لمضصلا هكرت

 عش“ حاجزلا فارطا ىصعي نم ىلاوعلا عسطب نا دبال ىلس يبا نيريهز لاعنو
 مده لكل تيكر ىلاوءلا عبطر #3 هنافحاحْزلا فارطا صعب ندو

 : 0 دود وستر مارانلقف محلا روفغلااناىنا ىدادع ّىن ىوليلل هن ضرع ٍ

 هموطظ:ذ ضد ق'هنع هللا ىر ىدويلطبلا دبسسلا لوقا, البلا لولا ازا ثلغ لالا باذعلا

 1 رعش

 ودل طاريصل ذه هفخو هلالا حرا

 ا عرك هل الاو راف كير لاف دق

 ا مي>رلا روفغلا انأ ىلا ىد ادع

 | مللالا باذعلا وه || | ىباذع نا لاو

 0 ل
 |للدلاوةتحرباجلا م بايلانم بابلافلخ فوقولاو باجلاو ٍبالارس كلذ نمو
 ايابلا تلخ ٍفوقولا نسلو تاكردملا ناد أى ءاحامناهربلاو همّ تاخلاو تالا قارحا

 | || بابا !نوكمف لوزنلاو هيدا ةماقالاو لوصولا هفلخ نوككن م ىلا لس بابل ناك اذا باعجي
 دود1 ار سك ذ نموهدها.شمدعاس نهب ديذيب تاص>و هملا تلصو اذاف بوح هناف بولطملا نبع |

 دقعو د الا ئامو دو عملا ةرسسأ دوقعلاو دو دسحمنا ترهظأ دونما 86 تايلا نكتب ١

 لوهجب اد افزربتدقء ىئلاو لظلا ىف ديعلا دحوزيقف ئث لثمكحس دل ىف برلا دخل دمعو بريف

 رف هنعملاو لوزتل اوءاوتسال اوءامءلايةموأالا دودحلا تعوللدوهثمدو-وملا ده اولوةعم

 | كلذ نموملسادقف نما نمو مسد ةفلسنخ طبسخو هيفملاعلارااذهاو طيضا لو مالا رمصحتب |
 | قت انماعيلارادىالانفل اراد ءاقتالا ىفع اقترالا م9 بابلانم ىوانلا ىف ىوقتلإرس

 لا هيلع نعتساف ىولي هالا لاحترالا دنع لالا ةسجردزاح لاح لك ىلع فيلكتل !نطومف هللا |
 | الدخن م هنمهيذاعتسا دقتررضلا قت . هيورذحلا هنغهتلا نمالا ىوقتالو هقلابالا ىوقنال ىو
 | قتلا مكح ا دوالا ىلع ءادعالا شر<وءاودلاوءادلا تنفذ اعتسي هنموذالب هيف هنعانتاحت قررط أ

 |موباه ءرهظن ةماعةفال_خ امافناشر ةلاةرودلا ىف عمجاو ناعبلباكأ ارئاذااقلا موف

 كاد نمو الخ ضرالا ىفءاسنالاوةرباب مانو جرتال ىرخالاو وتةدحارلا يعم ىالف هتاطلا

 | نم نيئاقلا ىف مكحلاو مانالا نم ماننلا ف ماكحالا 87 بابلا نم مانالا ف ماكجسالا رس
 | ًاذتلاام ماكحالا ىف عورمثل االول معنلا نممقنلا تزيمالو مكحلا ترهظام مك االول مانملا

 | موفنا' ف نامالا لصحو طتراو مانا ناو طبضنا مكحلابف ماما لاعلا ف بصتااالو مانع
 انئمأ لجرلا ن اكو راممالا ىلاراشسالا 500 مرسول ىدعتلا اغلا ىف نمأو

 ' هدب الف عرمشلاا هب درب لولو عضولا ءاطعا مكحح ا ذهوراابتعالا اذهب مهيلعهلامو هله نم هتلحر ىف

 ظ خالو اشار ٠ كلذنمو عستانمل ة ةاملا «بفو عرشام هالوأو سوفنلان امال سومان

 كيفكي هيرعلا نم ردقنااذهنك قل فاو نم علطاذا م1/ بابلانم لذاونلاو ضئارفلاف |
 طعون ديس نتا ةدلعسل !ثد ناديا نتي ةوقأب نطاسلاو هسعولطب رهاظلااوهذ 1

 حسم - مل



 كلذ

 || نملاق-او بكرت الثلا ناطلس كل ءناط.ثالاخ كلللاو نير لا عمترفاسناو ناناطمئامت اذ

 ]| نسدولالا قاسرساثلاة دو دوم نوكمولح قكالو !ةدوبسشم وأخ لك اخ هبرقلاىلا دعبلا |
 بهذيْنيا دا ىلا ةواج ة#هقلا ءامناب ةول_ذتا الإ ااا

 ْ هقلوم را كم “لك فدل هنعال هيدولذت اف ديرولا لدح نمرقأ امها اود نع دسعلا

 ! لاطالول ىرتاذامرظاف ةولذتانمأف ىرهللا نانملعنملا حضتقام عرساافاهاعدا نمو مصتالا

 ةيولطم ةولحلاو هدةءاهلاو-او هديعمامذراةولذتاةولكنا ذانعا فدا عرشام ةولطا ||
 لازتءالا 14/8 نابلانملابملاو .لحاوسلا ىف لازتعالارسش كلذ نمو امتاعست دوهشماهتاذإ |

 ةلزتهلامحلا لزتاهتلا نافران“ "الا قرايتعذلا كلذ بلطي لاجرلا تافصنم لابخاول-اوسااق

 ا بدن تلارومالا نم سفنالاو ىلءالا هيلطو هتمهمد-خأف دامامل داهم اعلا دانوالا

 أ 8 -خ ايواهوسر نم هير ةعاط نم هيلعةماقالان عاام ىلعهتوبث نم ذخأيو اهتوعث نماهلا

 : هللا هيدنامذخأرو اهك الم نم هتنهنريغو هللا نيد هتوق دأب واهك اك دنا نم نمسُف ُهَلَو طاطا

 مويلاكلذ لوهل ا هريمصتن نم نءوالو فءذريغ نمنيولاو ههكحج» تدعوه نمل نيالا نم هملأ |

 ١ هقارعا برطل جوملا“ اوهالارث أت اهلوبقو هقالخ الاهءاستار اصلا نمذخأيو نهعلاكر ظنا
 ا تكرم ءاوعالا ماقمءاعسالا هل مودم هلعو هب هتفرعمر دق لع جي 1

 هزاصس هناف عفان اور اضملا ىعسمل ماج هن وه ثدح نوه هللاو نكسحم امهقنأب هللعل نكس هنعأ
 ا ناطةلاثماوا د وافانهري دعستا دريك نم و اهريوصست ن نمدن دهام لاحت رو عشاتلاو زاشلا | ْ

 ١ بانل نملاملاو لهألاريردت عم لازتعالار سك نمو لابخلاو ل_-اولاى لازتعالا

 ا هايتشنالا ىنا عم 11 نع# ءيتال_تولذ ىعملا بحعلل عملابو ماهؤالا نم ماسحالاب لازتدعالا

 32 مالا ار نم رف قل مدلك او ةداملا لزشلاو هو هللا هجو محةاولونامتب أفق دصام
 بح اصوهفكلرتلا قرريتاا لاكن لاخاو لخالا ىف لاس لكس ىلا موه لمواليد :

 لا اذه بح اص قري الو هسدق ىف هللا لالح هقهستاعق هير عموشاق هسفك درقذما لزتعا نخكفأ

 باملاغ نمرايدلا ف رارقلارس كل ندو هنطاننمم الا قا بلطامو هسحود]ةع نب ||

 كنآو آلا راوحلاليمءالو راوالامضيال هناا عاو مفاد وتسالا رين قاللرار 1 1

 كلر انترادتتقلاق ذاب كدتع ىف نب لاككلاب اها دووشملا ةفرامتاتلاق رادلاءالا رامات

 رعقوءاوتسالا لود 50 وحلا مضيرادلابت1ت تاعانا اذا قع راخا تمدقلا /
 لجرلاقرايتعالا له أ ددعراشلا ىلع ل جر اك خوج ىلع شل افءالبلا لع ئهَّعنأ راثلافقسةنللا |

 الق لزمه نمل ةءالدعلااذيلا نانا ءوع قرع نمار م دنع لاماق كل نملحرلا كح

 ش كلر فو كلانا عم لزنملا اذه ىف لازتالذك.كقااخ لعكلز انملوو أو لرعمب لزم لأن عنك
 هاقلي هلا هلع عم هيرءاسقل ند ىمومرفام باعدت هلع كناث بعتاوأ تشن حرتساف كلاختراو

| 

ْ 

 نءحازتئالارس كلذ نمو هرارقهرارغف هتيب ىف هتماه انهت ابرلاعلا نه هدتترناع هلعأ ارذامتاو توك |
 الأ ناطوالا ت رية كناوخا كلاؤقو كئاطو [كنناوح 81 ىباملا نمناوخالا ةرجانهمو تاطوالا
 قرالو قد مولا ىدبع لق. دعسو هلوقن ن طاقاا ىلاعت هنات نجرلا,ناوخالار ناو ناطقلإ

 ىلع نيعت :ةهريمعاو همقر طنا نم لاوةنيعهموهذ هرمضلو هعجس تنك لاقو قثلا فيظنلا عضولانالأ

 نك تأ دخلا نمدتلا نيو نحبرلاءداوخالارسسبم نأ فاول لغو تانطوالا نع عزتي نا فراغ 1

 هدو>وم :لصاننلاتاف عماملا كنا ت تالعاذا عزانمناكلاناو كل هي ةنقاط نام اتا هلاك

 قراوص نمل مى هضاستلا 3 هنحماو اناليلا نع نئدملارم-كلذ نمو ةدوهشم كِلمعلا قا

 0 0 فورءأ اد هامور اف طق هفرا.عأ |اهفعضاو فزاوولاانهارقاو
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 | انالروكملاددءلانيعهنادوجولا ف لدا ادودعملاىائلقامناو هبتانتت نكن همنا هن ملسعلا |
 الو هف ةطاخ اال لكنم ءزجوهف تاند_كل ار دّقل اذه نءانريعو تاككمملا 0 ىهشإالاهم هانعطتقا

 رس كل دنمودو دءملاو»و دو>وملاالا +:م ىد<اموءاصةتسالا ىف تغاانولوءاص> االورمدح

 || قلل نءرارفلاه للاى هحوتلاقدصتامالعنم ال؟ باسلان م هلل كس كسلا 1
 اماقلللاىلاعوجرل! قل ادو-و ل .كص نموقلادو>و قاخلا نءرارغلا قدص تام الع نمو

 [| ءاقيلاهلدجولاناف هجولا ل هاهلوةباكمج ون امحو هج والخ هعدف قل انمع هنوكم اماوداشر الاد
 لكوههجوالا كا اه د زكمالكلاولوقلا قدد١ىفمالعءالاءاحدتو ءالتعالا اها ىتتاتاذلاوهو
 لك اةاهيداو اهرلع وهام ثمح خ ندرس انه ع نكلو مارك الاو لالا وذ كير هجو قبيونافاسهبلعن هما

 50 ميقعلا عيرلا فهلوق لثمرمصةتل اهم دارو قات دقا_مافرمدلا ىطعت هيف درت عضوم لك ىف لك :

 اهيلعتنا اهنوكعم ميمراك اهتلعج امو ضرالا ىلع ته دقو ممرلكه تلعجالا هيلع نزل ئث ند

 ٠5 بابلانمرودصلا مولءن مرو ددلا ىفىنتام كل نمو اهيل نضرالا ىف مكشلا ىلا لعجامو ||
 لنمو ؛ئث هل نكس ل هناف دقتعملا ف تيثام د بلقاف بلشا ا ىلإ ةراشاووهو بلقلاىف دس ةّدعملا قولا

 |. ل دل ا د اوالعورااوجورودصلا نموه ور ددل ف بلتلاو +قيا دوك كج ان4 تائب ||
 ضعب قود اكدورو همد 2 لرو دصو هذاناعف انلءأ أك نئازلتا ىف هدنعا “توك مانر دص قا نءاناف

 نيسان نة امالولفدوجولا قتاضش مءهدنعاج دورولا دعبالا نوك. الرو دصل انا لاق ع نةرومالا |

 اروك دما نكي ل لوقف ةيئرمريغ ةيئش مدعل ىئانلف مركلا نتا رخانيلع ىو نا عصام مدعلا ف

 داسفلاو حالصاا مداها قامرسكلذنمو ركذلا مك فرك ذا يمد ةفادومأم نكي لذ اكلذف أ

 لازتاخ هروصروهط اضيأ اهداسةنيعوالا ةروصدوجولاىف دسفتام 88 بائلانمألا

 نمل ةقزا مو سزرل»ء ارج هسف نالذاسفو حالص داهجلافررضلاو عفنلا لاف رودلافأأا

 قالطف لامع دو هلام تْرْوِب كاَذَو توقلان م هيفدت|امف تملا هش دمهشلاف سودسحملا |

 رشلا دس نع تيثدقو به اذملا دعب اذا مح ناكتاو بئاسغلا ىلع ماما قيلطت هيشيدمجتلا |
 لبسالو دعصلا تحن لصح ناودولكن اراد ديعسوه دهشلان ا لعدقو ررمضالورارم اال ْ

 تلح دهان ةاطالويزعت دعوه امو قزر /و حرفي ابح هنوكع م هتعفر نمهلازئا الو هتعحرولا ْ

 لكلو هارئامالا انلامو تافرانردنع مهماظعو نيحرقنوةزرب مهجر دنعءامحا ءادهشااف تاومالا |[

 ٠6 بابلا نمدادسلاكرتل دانعلا ل رت كلذ نمو عفتنت عقساف هان دهشاعالا مكحن الو هاون امى سها |

 دناعملادعقاذاهداع ةَقفاوءالةدارا َةَعْفاوم.قلاةمفاوم قالا ةّدفاؤم نم همفامل قحأ دانعل#لرت
 لطاعوهلب لاحي سله ديف لطابلا لها قالا له دناعب ل ناح عطقمىف ليص- دقف قدص د عمم

 ىصاوتلاندملا تناك اذا ىهسملا مسالا نكي ملاذا ءاعالا تاب اقتدادسلا كر انوهامداسنعلاكراتف

 أ دادس نلو اوما ضعي ف نحنا نمدانعلا ىصابصلا نماهدنعاماممفنتلو ىصايدلا نم مصعلا تازنأ
 00 هانا تير نب لثك أ تهد ناف دنا« ف دناعي ىح دنامعسل لوالاد ا سق لط» ما نمو ل

 || ةداعلا تقر خالو رانلا ف جرامهماسقالولءاوالا يلخا تعن هلل مامقلا ةصحلاسراد ةخلا |

 | يتم باذعق مهدنعوهذ م مالسودرب ل_ءاخلا ىل_ع ىهو مانالا نيع؟ قران ى م راسالاف |

 |امربس كلذ نمو ساميد وهن احح ناك سافنالا هلع ترهامل ميعنلا ةنح قهسفن قوهو |||

 ” اطفدوهتمودب هاش نمدبالهنال دوجولاىف ةولخال١ 87 ايلا نم ةوللانمتولخلاىف

 [هرمعتناكم نم كلدبإل حاورالا نمنيسز الا !ةولج حام شالا :زاَغو رابخلا ةولح رارسالا
 ا,ودولاو هوللنا نيل بسةولجنماهيضديالو بسنو ةفاضا ةولذلا هرمدبنال تنأو كرمه وهف

 |لدحوترفاسنافاوماهناونويهةمو. اوماقاناورفسسانلا هرفانسم هرظاننيعالاؤهرفاس ل

 ل ما حي جرو . هبس ووو

1 



 نيون

 | فعاضتو ال الاديزم بيسركشلا .14 بابل نمءاطعلابءاطغلا فشكرس كلذ نموهسمأو ||
 زاثيالابو مهلا عافترا بس مركلاو دوج ولاروظدو+انءاوسالا,ءامسالاريثأتنمةمصعو ءامعتلا ||

 اهياعماعتالا نمماسعتالات امسسلا ىق تامهئابوءاطغلا فسكت وك ٠ ءابطعلابو ران“ الادمحت
 نءاهلوزن عم سفنالا ىشبالا هبغااناونوكتل دلي ىلا لاجرلا طم امه ماعو لاحرلاو لاستثالا لمت

 1 ءاطعلا نوطشرُمب نم هبرمل نون.سهاهمونلس لك أ نم ءوضولا نا نوكيام سعأ نمو سدقالا مالا

 0 نم بهاوملاوهيق:ماهواضمأو هيلثم ةمهلا ىف ةعجرلا هدابع مظعأ هدافرلاءاطو رعولادرب

 نم هّقسو بكرملا ىطعأ نيس> هتان ْئث لكىطعأ دوجولا ل_هالودو دوج دولاب هاولا بقا:
 ردق هوفرصبل ادا دتح اوررضلا عاضترا ءاطغلا فدك ىف لبللا هلع لا طلدنلا دعو, هروسأ

 الأ نذؤملل دمي ىرح لثملا اذ هو ىرفلا فوج ىف دمصلا لكسح نا ىرتفي ثيدح اذه سلو ىربام |أ]
 موق ةاكرو ناو كا ىف ناسيعالا ةاكزو سويحلا ىف بويحلاةاكز هنومد- «: نكلو هيوصئدم

 !مبورغالولو بهذلا س مثلا تامعأ تاداوملا عيجيتادعلاو اباطعلا تع بهذلاو ةشفلا ف تلا

 || هش رظنلا فرصأف هيلع: ءورألا تمحوأ ام لاطءأ دقو كلامآ برام كلام ْلاطعأ ن نمو بهذام

 ا قافتالابالدصقاا:قافرا قازرالالعاق ةجاسملا ىلعدازاموهو منأو داح دمذ هلام لاطعان هوهيلاوأ

 قافرالا ىطءدالو قايطأا عبسلا زوي ىتح قاريلارهظ نع ىراساالزئيالق المالا لد « زب قافنالا

 ةرابزلادصقالول ؛ + ىوملاب الا نمدصتلاو ةرابزلاف دهعلارس كل دندو قازرلاب هتفرعملالا |

 دقعلاو دههلابحاصوهو لسس نمّدب الف لو درو كلاسرن نم ةبالو ل » بلا تدهمالو لشؤخءالإ |١

 ]| لوه#كلانهو . كلاثغنمفّرعالا كلاملا دنع نمءاح نمءاجام دعت نمو لق ند ضالا هند

 هتلاحا لعل دام لقئلادر نكلو لوقنمفد_جوالو لوقعلا ضءنهتلاحا ىلإ لوةعمريغ ٍ

 كان كمال نعو تتسلل كوالا دووالالك ةطانفلا لتعيش عيد ا
 ندا | وتلعر 1لاورئاعشلا يظعَتب تايم د ايل عاف كلاسال كل اسللا |
 اهزامدالواهموخهتنا لام نل ىلاعت لوب مسن لا ةسدولطقملا نو 5 : و ب ||

 ]| فاصتالاو هتفرعع لسع أ هنا كانقلالالا ٌكساسنملا ىلا عترثك امو مكسنم ىوقتلا هلاشي نكلو
 ٍ وهو لاةفةدودحم عئارم مو ةدو دعم كساسنم هم ل_عجوه دعو قددصا هدسبغىلا هللذ هحوصد

 مساولامالا نممكلاعرشامف هسعماوت و نا مس كلاودحالا نم زتك اهيا كحعم
 ةعسط لكل مانأ ةعبرا ىف اهلعحو ةرثكلا | نيعىةرثكحللا نمدسوتلا ىلا !وعسرتل ه هربا كرب

 مالا ار ءاسوتنا ىف بلغالا اهننال نيعيسسل فد روصد# اهلعحو ماقلا ولاكلاةدح ردزوتل م و

 اريثعاهل ةعبسلا تناكذ نوعبسلا اهبرض نم مول ةريشع ىف ةعيس اهدتخاونيملا مديد

 لامخو لقعو سح نم ةيئاسنالاةأشنلاهتزاحامل نع ىك امأةثالثىف كلذ لهجوا رت
 ةرودلانئنهيشأوهف لاعفنالا نمهنوق امل املا هةلط آس كاو لقعلااه دق ناف قلاتغلبف |

 حوذو هتلازأف ل#عروعث هناق قالا باه ذي ق1 اروهلغا قلاسا عرش :مةروس م-ظعاروساان ههلو |
 دنع ف وقولان ال هفر «ءابفوقولا ل عو عدص برقلا لدن دئال جن حوت فوتولا حركت ٠ْ

 نيكسملاصالاب هناق هبفسملاو َةَمْحلا نم هقيرطىفهلانامل هيدام م مانأ دق ولل_غجوةفر ءملا

 دوذولا هلل عادولاو ا وطو ردنماكردصلا فاوطناكستعور ةيزتخا
 دودءمللاوهروسكملاددعلا 81 بايلاع نمدومالاتامضخ حارذتسالرو كملاددعلارمس كلذ نمو ْش

 اد دنع فقواهاهنام ا ىىَلاَد رثكلاندحأ هلددعلا دودطاهتذخآو دودولاب فقدت! نا اهسسالو

 2 ديامو دوج ولا قلخخ ادلا دو عملا ثمح نم كاَذفرو كملاددعلابرومالا تافخ حئار ذعساامأو

 | نم اظل ملغ !!نم تامر هد موهفلا ا ميلا



 |لزانمعرمألل ةرفاملا نم عسطلا ع-فتريالو ةرخ الا دا مكتملا عقر لو'الاوأ]

 دمعاسور دوهتشمل اذه نكي لنا نولود» اوناكف اواهحانع اولًاسث اح اورصتاامف اوشن :

1 | 
 ىتلاءاضعالا ةرثك عمدحاووهو ناسفالا نيعل* اضعالاكه يوهارودا١ كلو هب ومةروصلكى هنا

١ 

 رفاشم ىل_عفقودال عربلا 16 بالا نمعبطلل ققاوملاو زئاتنملارخراشلارتسللا ذ نمو

 |لالح ف تامرحو ماركلا كسانملا مالعأ يلا نادر ةقدصلاو ءامضريصلا و رود ةالصااو ١

 سشوّدقلا ل ده اننوكب هنعو لصالارهوللا ++ باسا!نمسفنلا ر هولا سي دةترسا

 اذاالاريصبلاهدسمشاع مك ا قوفري تاون دصتلاف ناوك الان م هاوق نا ناك نفذ
 ناسعالاترهظاملوقلاالول 337 بالا نمالواختلاو ةلواسة م ءارس كلذ نمو ريتعاور ات
 ميلعتلا بايرال ميسهفتلا ف ةلواحا لانو كلم ىف هناظاسو لاَقملا نم با طأغا لد:ناك مناك الو

 تعسف هلواقم نمو ىدع تقلشال ددست نا كءئمام لوا ع ن. ملعتلا بلطو مهفتلا ىف ىه 11

 ةلواحلا نمةلواسقملا نوكفألا نيع اسمتءر_جيظدال ةلواحملا "”ىلسعو "لاق ىدعنيو دن ةالصلا

 | بابلا نمّوعسطلا ماك أ ن ع ةسعشملا بخت اكل دن نمو ةرابعلا ن نعءةراشالا يفت نطاومألا ض#؛فىو

 كتي

 |ةلانهاهلعح ىف هَنَّنا فرع ةنلطاق وفة كرا ةهسطا انا فرع ا بأسم | 0 ءاروام ىرعسش |

 ًاةلكشملا لئاملا» نم ةمامقلا مون ماسح الا ىفةداعالا تناك هللا ىف اهةوفىشامالول ةنملاو لوطلا

 سفنلا تدق ةعرلطا | مكع سرا 'هإ_صلص امر ديف سفنلا عب ورْل هحو راسن ن نم ةمكحملا ماسحالا

 اب

 ناوكالا ىفالنابدعالا ىف مكللا هتلز هرمضو عفنو رسوءاشامف مكحملا فرص اذا قفاوموا

 مامال اهلذ ماما ديحوتلاذ سلا هلازال سب ىلءمالسالا ىنب سمقور_م- نيبأم س+ةالصلأ

 ادرخ هلا عيبطلا لستو يئدلارادلا عرمشلا ل لسحارب سدأ عيطلاو لئاز ع رمثلا  مارحو

 اميأ داتعا اقرت تتيثو داسجالا ريش عئارمشلا تءاج .ماودلاوءلسقبلا عبطالو ماك الا

 |قفاوو عسبطلا» هلبقو مهسلا ءاسو عرمشلادوو اذ مو داسو نوكن مدد الف داس>الا تناك

 | نئةداعمدلا رش كل دنمو بزال نيط نم م-هةلخ هللازأو تحافو هيناعالاو علا هيلع

 أنيعلا فعلعلالضفالول قيقمتل_ءلاوقيرطنيعلا 168 بابلانم نيةماكلا نيب عجلاو

 امهفتلالا بطاةعالك ناك ملءتلالارطنتام نيلجر ةداهش ةلزئسمب ع زخةدامث ناكضام
 ًارصبلا ةداهش ىلع مكمل ىف ىوقر يدنا ىلعةداهشل ارو ىلعر وو روض> ةدامذاا مهفتلالا بطاختالو

 |لخادلا سيبلتل االول ماكتح الا ضءي ىف هنع لوةذملا لو هيلع هللا ىلص ىلا هع رشة داش كلذ تش

 |مدهقلا مك اوناكو لعل مهلمعت_ساولؤرشدلا نم هنا م السا ! هءاعلد هريج ىف هبال ا دش ام رمصملا ىلع

 | هتسح د ىف كلذ حدي الفد دعتو دح او نامز ىف ةفاشش ن نك اهافرهظولو اهشهشياك ةمحدووذالاو

 ظفلتيو نتملكلا نيب عم ادسببف هاراذا ىريام فرعي ذئح هانلقام تعفو نةناوك الاف

 هرمصنو هععع هه: وه ناف هللا عاطأ دقف لودرلا عطب نم هنال نيت دانعشلاب
 أكيذ نمو هأوؤق عمجو

 | اهسالو ناسعلاو نامال نيب قرذتاسثالا فدنأ اذاف بولا باج فلش نم بو. ل ارمصب نيع

 ظ
 اهنمةلواقملا سس ةلواخلاو تساةلواقملا ةقواسمدو>ولاىف ةلوا هاو ةلش اسمو رخو

 0100 عيرهو عمال قرتالا عتابا نذؤويو غعسلا بلطي لولا ة- هاك هاهتموة حاسم

 أدهاشملاو راوثالا له ًدئاوعلا قرش باحصأ الا ةعسطلا ماكس ءةعبشما بخان لوترال 5 مي

 تلا باح ةداعلاناف عمطا ماكس نم نا اور عش امو عرشلا رارسأ ىل_ءنولماسءلا

 ومآ هنع تثاغ ةدهلا حاورالا سلاجن و مْزتلاو ةعسطلان ء بغا - #هلاو ح والا عم فو نم

 ' |: رمال هو منام ةعسلاب ءلا ٠ ن تاننخ الا عنب نا اعلا نفذ وبا تار نر راب 5

 تت نم هاسخوع نع خ راض فكه سأو كك هنأ معرب و هسفت ىلا جنبا جماع



 ندع
 ل

 هلال اهتم تالغافلا تاداوملان ءاهفرهظام تاهت أك الفالا تاكدقو رواق وكنا الاحن
 | نوكي دق ماظنلا اذ هرهظام ماتا الا الول كالماو سازعت الاءفنالاو كالذا اسم تالعفتملاو
 ترهظاف عاق جالا ناكأم عاطملا سهالاالول هلومامو هلؤس غولبو هلوبقب همف:هلءاسفلا رصان ل هقتملا
 بضغلا 46 بالا نه بضغلاب بصنلا صاصت> ارد كلذ نمو حاكننالا حاوراالو حابشأ

 ١ ننزل نأ نهم دخلاو كرفت ف سنو له نلع تاانيالا ايت نقلا ىف سفنلا بصن
 روشلا + بعددعلاوهردق ددعلال_مج ناو هسا غلا, برلاف دام علا نمبرازيمت دارملاغ ولت امال

 ١ هبزاملا هل موا تش نا عفن هْزئو هلْز ا كبلاوهف كاع مكح نم تاير جوع

 مكاحاوه ماظلاةفدلا هذه نم دوجولا ياو ةفرسعملا اهتطعا ىلا ةحارلا نيف هيدشتلا نوع
 نمو ساولا بكرت ام سافنالا. الواذ نطامالوهامنار. هاظلا ىف رككلاو نطاؤملارتكصاف
 باطلا عقوو ضرعلا مويناكتحاذا نيتسلا بابلا نه قرعلا مال ادنعقرفاازاسمارم- كلذ
 ماو تعجامت سن ل كح ندهزو انغ طرااغ ةعتط زم لك له ذو ضرفا او ةنسلا"ةضاقأ
 قو دئسصل | ىفهنزتخ ام ىلع ثاسنالا بسسو>وقوةلا تصقتساو قرفلا تزاتماو قرعلاسانلا'

 اقلك ىداعسلا بعل اءزافو ىلوو ضرعانم مدنو نينمعىذا عبصلا نانونيملاو بيرلا لازز
 ند ىرخالاوىلوالا ةلزنلا ىف ىأر :ىل د” دنيح هما ىذلا ن نطوملا ىف لكك ىلا ةيهلالا ءاعسالاب

 وهفهئيزاوم تاق نةلضفلا لها للاب تاير ظتل ةيؤك لدعل انزيم عذ ةرذىريكلا هب اتا 1

 هيهام ل اردااموةيواه هَّمأَف هشزاومتفخ ن مو ةئاداهفوطقةملاعةند ىف ةيضار ةشيعىف

 نمودوعسلا وا :«لزانلا مهنمو سوا لز انعلزاتلا هنت دوداابالا قرا ازاتعءامو ةيماسوان

 وهاف نيد ه نب ماةموهونبب نيبحزربلا نسا بايلا نمخ زاربلا ىف خاشلا مالا رس كلذ

 فرعي الو ىمسملا نيعالو مسالا نيعوهاق فاصنالا ماقمزاح دّةؤ فاضتالاءاعسالا نمو فلرعالا ا

 أ لصانفلا دلساو مظل اوراونالان يب لظلا وه ىعال اوريصبلا ف ىوتسا دقو ىمدملا كمي نمالا هوه |
 ةنمزالا نم هلمهفنأ نيماتملا نيب ةفقولا دحوهو مالا قب رطاا بت هيلاو مدعلاو دوجولا ني# |

 طرخحلاو ةطقمأ |نيب ام هل ن نيلعلانيبةحئاسلاو نيقرطلا عماج حزرمملا م ءادإا دو>ولاوهف مزاللا لالا |

 روظعحع د حا 3 ااوراسنالا ناك اذهلو حاملا ماك الان همدوظدح طيسالو بكرم نع دلو

 ١ نايلا نمسح او رمد ةرمس كِل ذ نمو تهاذملا عج ف هلا توبنخلو:رل ككاو ت>اوالو
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 هيفام عج ربح اروق. ىل )_ءرونوهذ روهظرشناا”ىئلا نمدسشرلا نيش هنو ىطلا ةضرمشنلا 6

 تمقلالو اهنادباب سوقبلا تحنوزام رشا االول ماضلالا نو كتي هدو ماعتدزالا عشيراشللب عالما ٍ

 حارس حامسشالا ن نم قف اهمارأماسحالا رودقو اهماس>ا:حاورالا رودقامبا دع بر )املا

 الا تايلقتل اهل نامي دس روصي ت دسق:ن او حاسفنالا فحاسترالاو.ح اؤرلا اهلذحاورالا
 ماسجالا تئعباذاف ةروسزعأ ىفامافةروص نع -ةزنال تنأكن او ىهف ةيدحالاالاتعئاهلامو |

 ند ربان مكلف بيرال قياموري1 ل اري_كنا قدصاهرو دص ىفاما ماع ضرعال لدحو اهروقئد

 رزحو دما .يفمكح رهو رمان دلاناف رمعت الوري_عاغ زاحامالا ىزاسيلل س دلو زاذداح |[ 1

 لاك ارادرابا] 1 تالا ةماركلاو ماتا كة ا ربى عل انالاو أ

 رادب فصول كلذلف همغل او. بركلا ةلازاو ةمعنل او ةجرالا.تبقاعىف مكتمل او لاه ىلا لاح نم إ]
 لي.ةتالفدوعلا ىلع ةعقد| م ال هماقلارادةماركجاا لزم تم منوة همدعل هماقم ||

 | قاذنا هقوسةرجان# ةحار ىه لب ةرساخ ةركى هامو. ةرفاملا نيعابتال ةرخال (ةأشن ةماقخادسنفلا |
3 

 ْ جازملا الب اهف حاشمالا يعن ناف معلا هيا فس حلاو م-ةمباذع ةروصدلاف قافاهباذعو : 1

 ع كم 9<:

 يجججحح



 ما«

 ردقلا لن اذا ل لقتالف لجأ ىلا هي رق ىلا ىرت لك ق وف نمد هركم ام كا: ًامف قمظ ىلا هرطغنالئا
 حاؤرالا َرةمىلا جارتسا حار نم حانملا الا هبلغ نا حانجالءادقالا د.ةب عاملا لوزن رصبلا ىع

 ىوهل اذابعّرس كا ةنمو ”ىلهزا تاو "ىح دمهشل !ىهتنملا ةردس لظةسا ءامسأا باد هل تفند
 قو ىوهلا بنت ىوهاانىوبم اذ هلو ىوهلا ىل_ءراجت> |ال ه؟ بانلانم ىو اذانأ

 ىوهلاو ىلا عبي اكو هلام ىوهلا هبعامبلقلا ىف ىوهلاالولو ىوهلا بنس ىوهلا نا ىوهلا
 | تزعاذانعلاو- داعدن. : نادذاعموهو داذ-اهيةدابعلاىفو ذالم ىوهلا قدصأ | دعمك دعي

 ْ | مظعنراعتول مق مولا عقاوم ميخو علطام دعب سلا عقوونتتلا ىوهبذ ىوغامو مكبحاص ل ضام
 أ ْ تلو ٍناأا نيم تارابعلاناهقاملاو تاراثال رس كلذ نمو هرمأ نم مافعام هردق ولعالولف

 | لمجلك ف كلذ ىل:و لدقامم هتداهشابتأربف هملع ةلكشم هملا تراشأف اينالا هيت اماما ةراثالا

 ١ ًأوعو ةبفش تارابع تاراثالا انسلا مزلزملالا م ارح ةراشالا لاو ةارونو رونزو تارقفف

 و أمناقكلا بلطالؤل هلم لكى :هلعل ا نيددحونو دعبلا سر ىلع ءادن ةراشثالا ةءفوصا!بهذم أأ
 ٌْ ةنئاشدل توكيت أ ىنل ب نكمل كلذلو نيبلانيبىف ةمعاسو نيملا ىلع ةلالد ىف مناذجالانةراشالا

 لطتناطلللا +6 بابلانمنيطالسلاىف نيطاسشل ارمس كلذ نمو نيملا ىلع تادامن "الن يع

 تاطلسا ا دعيدنلا« اقا ذو دعب هلصأ يح جلا ةرادتع وع نيني ال لظل امد ب ةنط» كاولذ هتمعصو

 نيطاسسثنطالسلا نا تف تشفداتع ةداضماودادضالاثمالاو لاثمأ لكلام عار مكلكو عادو عار

 ند نعول بق ندا ممرف بقتل ىلع بهشلا تدعق م وهلا نمبانذالاتاوذي مجرناطسشلاو
 ىوملاعلا تاعونت ه0 بابلانمعونتلاعيترساذنمو رانلابرانلا قرح راكلا مالا
 [|| بذك |نظا١ بيرالو كد «هبفاملعلاو ب.غلاءمجرّناغل نونا |نمرهظب ام ىسو نوْؤشلا قمل

 مهضعيسانلا هللا عاقدالولو عازن ريغ نم سنا لسصافتعاونالا ثيدخاو عدقلا ىف ثيدملا
 1 بابؤف بسنلاو سن لكل او بابالا تعوناتقءاعسالا تعّو: ”ضوفلاو ةمسلا تاطبأ ضع

 دقو سسجت عمل |قالتخا الا اذه نا لاكن م قاصملا. نلسذقو قاتلا هتءنامل قارتفا عّونتلا

 ىف ماوعاقئاهدلا 59 باسلانمماتملاف ىولاو ماهلالا رسال ذنمو سستلا نعى
 مظع ىطسإل هبم كهطلاو نط امماهلا نعلئاقلا ماهلالامولعدنع ماهو ظنل اواَعو مانملا لاح
 | اهتلثاع نما دقفاهاو مماغاود ئعس فنا !ىمهن نذام وهتتواهروذساعمهلاق اهاولبو سوئنلا نكحم

 || ىوأف عمبو ىرملا بلط ماهلالاب لحمل نامز ف لسعلا دجوام لصتتلا ماهل الول اهاهتنمو
 | هصخ نمناهجسف متو صضصقم تارمثدملا نكل ل امفمعنادعي كر دّساف تالاسرو تاو ثامشملا

 آى اناا الو بالا م تاكملاو نامزلا تيسكلذ نمو ملكلا عماوجو معلا

 1 (ساقنالاةعيدامزلاو سال يدعي تاكملادوجو نكي ل ناو دو دغ ىفةم_سننامزلاو دوحوم

 | ىذلار هدا <ىهلالا مسالاوهو هلا عجرب لصأ هن امزلاو ناكمملاو نامزلا ف ,كحص# ناكمالا

 ء|روهطظهل ءاوتسالا ليقناكدقو ءاممسل ا ىلا لوزتلاب نامْرلا رهظوءاوتسالاب ناكملارهظ هلع لعب

 [نكمملاو لحما“ ثدي لاما لاحم اونك امالا نيرهاظ قرفلاو لاطاو نكممال ةشالاءامدعا ىف

 هب-ثيالخ فرظب ناكم لا سلو فورللا عم الم كرر انكر ناع ل1 لعتتماقاعتملا نع

 لإ هطرشة سامو تالا ةمسقلا ىف روص## نامزلا ناسنال اةرابع ىف زوجت ٌناكملا فرط فرالا
 "اً رصاتلاو روصثملارس كلذ نمو نكا ملا نموهف نك اسلانالا ناكملا للقعب ملاذاو .نا.عالادوو

 .[| غامر الا ريئأتلالا وكلا دعيروطان د1 دا ام باءلان د رصاخعلاو كالقالا نم

 | عوز مام باهذاولابقا كلذ لكراودالا دوو عمرأر ماعلا ىفامرودال ءالادتسا م ليدؤح

 .[ًرصانعلاو !وكاواذ كالغالانروعتا اخ ريخالا ببسلاو ني رمصاننلاريخ لوتالا بيسلا بانأالو
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 اقفل

 الول © نابلان م هيشلاب هبشلاقاماًريس كلذ نمو مهاىحوأام ىلعمهلاحأغ اذالمريبكللا |||
 هزوصي رونل انا لثملا عملظلا ىفيمالا بعأ نم لائم أو لاتمأ لالطلاه هنكلا تناكاماهبكلا» '

 بج عدس ووو داو بح

 هم ونس

 لص يصجم نووه م يعج

 هين ف دداشسج عع ببت سل 53

 ووو - يسفس نإ 00107

 قيل ءفامسأ ترانا انأ همس نم ةّمالا نانا ىف ةتدشم هنال هس و هر _َث .:مدلباو ةرج وول

 | اهانا انهظعتف همالعأو هرئ "ا عشه حو لك ند هذ ةماكشن ا انما وانو انما هيلا ىلعفانزاعسأ

 بانل ع نم نونملا له نأ نم نونفلا ف فرصتلارم كلذ نعو بورغلا عفو نولقلاىوشت نم

 || هتنعز دل هنادروام تعأن مدوشملا ةئابر دتحا ةيهالا نوؤشلاو نوشلا نامعأ نونفلا 3

 روعالا زيت هللا ىلا الآ لف رودس نونا دحانم رادلابامو ددعلاةبدحأ هلذدادعالا ترهظ

 كلفلارادو ناسعالابال مسالا: ناولملارار كم 46 بالا نمراودالا فراركذنارس كلذ نمو
 ىهو ت وصاهل عهتسال فيك طغضمابمف هالا نأف طتنأ اهل قح وءاهسلاتطا ناديدللا ث دش
 | ةةذارا اهعبتت ةهحارلأ فسرت مول ريس لا. اري_بو ارومرو اممم َّ اهلعل توفلا فانت

 قوق , رح يذلا تجار امال وراحت زهر ارماكو ةدئاح رطل ةفلاد سوقنو ةذح اوذكموب بولق
 : روظًارودلاف اهنك اسم تب رخاما مك امسقيول هيواخ اهثورع ىلع تديصأ نيس ةصاوذ موي
 هندي نمو 1 ةجابلا قتاوددتت او ءستلاف رئكحلاو ليلةاارس كلذ ن هو يوكل
 ناكدقو ارم ريسعلا عمّا ة ةرراا او ةرانقو مدعو ذناكن م تاذ ؟بحاصو وهف .تافاضالا
 هدو هلع قحريثكو دو# سالان مريثك ناكلا ىف مو سه ارمسو اب بارا

 ذل صوت ركب كير دمج عبسو الدتنت هلا لتتو كيو ميس ءاركذاف الة موقأ هنوكعم اليلقالا لعل نم

 ارثكلا قعمفرعاف لقذاو رثكلا وهداىفام حارخا الب , وطاعسرابلا ىف كلَناَف لسللا مق و

 ىلاعتملاو لفاستملاو اعل از لانس ااًرس كلذ ئهو انا بدع وام قو كل ذل مهر د قمدس لّقئاو

 لك ىلا هلنيفرطوذ طسو: او حومط فرط هل! لفانبلاو حورلا بح اصىملاعلا 4: بابلانم

 لصا. اون دلل ىفدلا ماقملاب هبفدتما دهشي ىلاءتااو وعدلاب هوحاصا دوي لقاستملاح وجب فرط
 م دى اولغتال ٍباَكَلا لحأ اب ىمطو ل.س اذاز حرا املا غابام طن هالا لقسامو جدال

 5 دا الاى ادوتل ا ةةزنفلا لب وللا ,هىوتفالو لع كذنعام قاساالا هللا ىءاولوقتالو قاساريغ
 1 ءاواكتول 4م تانلاق م للعلا ىف كرا“ رس كِل 3 نمو دحولا نم سنالانيأو دنسعلا

 هاذا لالا دوو ئتقاولا رخؤملاو مّدقملا مسالا تنثف رخأتدقو.دو+ولا ف لولعا ا هقواسسأ

 لعدن مدهاوشلاو بسنا| تاطبأ دحاوالا هنئءردد: « نأ مضي مرام بإت ددث نم ين أ :عرخأ)

 مودم صآ ب نلاو مولعم دوس ومرداصلاو انسواماكح أ تنأدقف امته دحا عمر دادأل

 نمو ةلولغم ىعوالا هلع غافو ةلوةعم ةرثكل ادو داس اود طم نيهاربا نا دوجولاب موةيال مد علا

 مال الالوزت سفالابو مانملاتيطاهعلاب 44 باملانءامعلافسفئلادو>و ٌرسْكلذ

 | نعل | ىل.ق نم هع بوركملا ةصالادقدمكجز عطل ا- نع ناتوب وهف نرلا ريغ ىلا فيضأنا

 :ءر دل ص نم ىلا الا اظل ا ضيتل.ال هل ةئال هلك مالا عجرر هنلاو ءائ همكح ذيفتتد عيهنلاو

 لوصغلاب لمصفتلارهظب عورفلا ىف دنت لد ىلا هناف ديتسال ع رفاق هئمالا هلع هلم امنا

 رودقااو مانخلا هيلع ىوعامفروصتلاو ةريخلاّر يس كلذ ندد لوقعلا ةمضقف لوضالا لَو عَدَتو

 ازعل ناطلسرعظالو زدعلاد_بوام ةريشاالولرسسقا اورهةاانن ذوب رصقااوةمألا 9٠ تايثانغ

 / لورقل االول نيدعل ادا ,لالق:سالا مدل نيقرطاا مزلي روصقا ار ومالا ثودح ل-روصتلانو
 ,ناه-سفناركاتمدعالو نا.عأترهظامرابذالاو لايقالاب راهتااو لدللار ب وكتو رادتقالاو

 ازيسمهم لام نم © 1 باسلا نم ترام برهلا سكان دو هومالاو روهدلاب لضفتملا

.- 

 1 اراف عب ةئالوازاك نك ع ازفلا ىف عادلا نموهو ردا نم ثرهلاف لاما لا:ةلافرعمو أ ةئفدحلا |



 و ل

 ًارهاعلالذرأىلا ةئئاسنالاةأشنلاةماقاالواو مدهاامرادحلامانقالول مدنماكنملكو مدخ
 ا | اوذوعتف سانللاو «صهاذلابفصتم همامقىف ْلَر هاو سافنالا بو.ها ض رءّممئاقلا مرهلا ىعسأم ١

 | مالكسرجلا 6و بايلا ع نمسرالاذاخاو سر اًرس كلذن هو ساوسولا بث نمسانلاب رب

 ا باءلالا ىوذ. قمل او بامعلا سهالا ىلع علطا هلم تو هل © لف نك ىلفقم بان سر اوله

 |. اتمتع اطل لنمو ةمكح لا الا با.او بالا رافعف بابللا نمرسشقلا هناصام فرعو
 | مقلع لصاص همشن ؟هلازال هوعن لف ًاوهف هعجهع س زها وا لنا زاداإاو وشك لن هكراؤمأ قه

 1 لج لوأ ارولا م5 تايلاند مه ىسدعل ىبوم كمه رع كلذ. ندم: سرعلا ةمعت نيع

 ! |دم<عوهرداروتلا اًك.را دقالادانز ىروفرانلا باطف حرش ىمومروبزلاب .رهظرو لوأو لممالاب

 (لسوابلكت سوما ماكو دوف هيشاق ىدوم اكن ع تلك ع خول نال ديه يل رؤس را“ الا

 | عفتزيف هسمأن نءهمونهتوزي خل هسفنب هتلاخ نيأ ىلع ليو هبنتل هبالا هيلع سامو املست ىمدبع ىلع

 #1 : الابراعي ريذن هنن ا فوريشب لسرلا ن نم مدقتم لكس مال اودغلا نيب ىذلا مو.لان سلا

 هدعب نم فلخ ىذا هنال فاس نم فلخ الا امو فاصن الا مدع نم الا فالحل ءاشنام ىناوملا ةمدج

 بالا نم عامالا ىف عامالا لاحّرس كلذ نمو « فمن هنال فاخ ملسو هيلع هللا ىلص هلل الوسر نك«
 ١ قدح .دساووس كاس ع نم لمسلاب نوققحمملا مد لسرلا عاما عانتالاناو مسام عاش الا مكحالول ا

 ىلع لوقأ الن لع قيل اوه اذه عوبتمو عدأت نمّدب الف قد دصو قداص هالا هلقو هلعف

 نمفرصلا فشكلارالا لاي .الامّرس كلذ نمو ملعت مزالف قطن ا ورصبأو عم» -أ هشانىناقق ةلطاالاتنا

 | مولع نم ءاععالاب لكلا هصتنامكلذكو ىلدتلاو ىنادتلا لاو ىلا لعالا سءاو . "8 بانبلا
 عراس ركتلاّن اف هلع لّوعي الفركسفلا هحتب امو سل هسقا سلا ىلع فوقوم ملعلكو ءانيألا

 ىمأ ىلع ىر هللان 1 هلوقلدو ترام كل تن أدم تسسودات .مرامو هلوقاَمأو هن لا

 رودلافرظنلان ءذعذنامعالا تفلتخ |ناونا وكاالا ىديأ هللادمق ىعالاوريصبلا هيف ىوتس

 ةيادهلاو ةلالضلا ىفمالولاو لز ازعل اًرس كل ذ نمو مح ثدحأ العىندز بز لقوربغل لاسم اهناف

 كاباف ىدهلالضلاىلاىدهلا نوم بعت ةيالولالزعلا نعذمي 14 بايلانم
 كهتا ةلالضلان نكت لول ةريغلااوتبجوال ةئاذ نكت لولو . ةريخ ةلالضلا ىدس الشلال مق نأ ا

 اموذلضنلهتنا ناك امو ةبادهدوبالا لالضالو ةيالو نمالالزعال ةانعافركا ردا تاكو هاك

 ثح اصوه لع ىلع هللا هلضأ نم نوصملا نوزخلا معلا نماذدو نوقتّرام مهل نيب د مهادهذا دعت
 ةروامملا قوملا ايلا نمةرواح اوةرواجل اسك ذ نمو ىلاعدا ا هعما نم م ىلاولا هتتاوههف:

 كحاص نم هبَمَدِب ق> ار الا ثي دخلاو ميدقلا فثي دحلا ةعجا سه ةرواصحلا ةروا- ريغ مىلقعتال |

 || سنا اراولسا ىف طرتشيال ماصتلالاو مائتلالا لهآ نمو ماحرالا ىلوأ نم لصالاب مكناق همسن
 | همرح ىلع علطمد همرح ىف للاراج دعلاو هماثملا تف اناو ةيعملابو دبع راج هللا سل ىلع هاف

 [نملينلاونامركاو ليالاو راهن اّرس كلذ نمو دعت دعنجالو دفا جلا هنلا تاك نامعأ ىهد ||

 تالا عفترا دقف سالفا نام راو ناد_جو ل تلافق سال لمالاو شاعمرابلا 4١ باملاأ

 وكتاب ا عزاسملارهظت نوكيف نك ئذلل لوقي نقلها نم مورد او نوكس لبالاو:ةكرحو اهلا
 نيعلادوتسوالا هعزانامو نوكلااالا ديحوتلا ىلع ىنجاف نيولتلا دوبول ةرثكتلا فنينعتا !لصحو
 |ىتفلا ؛؟ ٍابلا نم ةوبنلاب ةصتخلاةودفلاًرس كلذنمو ىولاانيع قا ىرينماوالا بح اصف
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 بالة ساقدت نر وئوأودنتدم منوه هلا املا ىدنتما يلع لاا ندوب خرمأ ىلع | |

 مافلاو سراب واد انازيلاذ نمو ىبرةلاىفةدوملاالاانممال_.لا هيلع لاسام هنافىقعلل |
 سااعلاو قافنالا ماقالو رقلاوركلا سرافللو رفةلابكارلل م٠ بابلاى ءنلاشلو

 ماا سب ساح نمو مانماف ندو بكج. دل هني 1نكويدا قافرالا |
 قزرلاب نوفنلا لع نيمئاكانو نيك ذمل دس لنمو يراها لمخاب بات مككع باكرا |

 اورزيسا يَيَقلا هعتمقوللا» ءاسلح ابو ريصااءاوصاونو قطاناوصاون سودحلاو ىوذعملا
 ىتلا ةعسل االول عسوالا ماتم بزامحلالا عيرالا حاكتن هنئاحابأ م ركشلاب اوضاووؤ ركملانم
 هئالث ”هلصاوتملا مايالا ف ةهلماكة رمشع كإ:هريمعا نأ لاكلاةفودوملا ةرمشعلا تعذام ةعرالا ىف

 الامىرب بك ارلا دو دا بكرتم اهنمو دوقعلا لو ةرمثعلا يف لكمانقو عجراذاةعبسو لاف

 نيبمداخلاو ريرمسلا ىلع ءاوسالاريمالا نش سلال اهدهشنالام دهمشي عاشقلاو سرافقااه ارب

 لبالاو ناك رلا نار صبام»و هملا ةفورصم هرومن اف هيدينيب ماك ناو ديلا وهف اق هيدي

 بابلا نم لودفلا ىف لودالاّرسس كلذ نمو: اوربتءاواوركتفاف لسللاباداسآو راهتلانابب قاع
 لوتمالا دو تلا تناوأا لوصفل!الول ةلظألا توسلا ترانام ةموقملا لوصفلاالول "1

 بودحلا,ب حلا لصصت هيو بوب رملا نم برلازبمت لصفلاب ةهمسكملاو ةمجرملا ترهظ ةمهستملا لوصقلاب

 هنازنم ماق هنو هناوةعوهذ لسدو ىلعالا لصفلا دربال كلاميودخم لاو كلاه هنا بحل ال_علصفل ايف

 لئامملا لثمو هلم الخ لصؤلاف لصولا لم ل< وهودوْمدم ءالملودفااودو دكت ءالخ للضفلا
 م2 باببلا نمريسك الاربي درس كا ذنمو نامه عنهللا ّنءامه نانرمض لفلاو لضولاة لكنت

 وهف هناطلس عمو نانثدسملا ف عرسأ هنكل نام درا م 5 ص نادعالا بلة, ناطاسريسكالا ْ

 لالتةسالا مدعو رومالا عمجب فراس رودقلا اوزعلاق ليام لحاملي املا ول اةلامكح ف
 الو ريدزقلاببهذاا قالو رب رمسأا ن نع ريمالا لزنالو ريب دتلا ناك ام ضرملاالول قي الان عطقي

 له ىلا نداعملا عجرت مول بهذلاب سانتلا بهذالو ريسسك الان ريسك الا مانقح دراطعماق

 اودامتارهاملاسيطلاو ناصقنلاو ةدايزلاءنا ديالا لالتعا لصاو دئازلاو صتاسنلا/تدع ا مدخاو

 وهف ننالكل انوع بولىبأةروسولت ةضغلا او بهذلا لأ نم لازال ريتا لاا راقلا

 هناف ناسنررشىف نادنالا ةًأاشنةماقا ىلع ظفاح و نازوالاىلادتعاو نازيملاة ماها ىفىعسا ْ
 اذاو مزلافتلعاذاو لعاف رضاونلافرظاوذلا حرمسو رهزلاورملاناؤأو  رهدلا باش
 نيعلادوجو مصب ملامل 3 بابا ن نءهيونتلاو نيدحوملا ىف ةنلاّرس كلذ نمو مكلف تمزل
 تاداوملا روهظا تامدقملا بدك رتكلذو ثلاشلاو نيشثالادو ولالا ثدا لا ض-ءملاثداإلا

 عملا عبالا دعاسو لقنلا لقعلا قفاوف لوقنمو لوقع طرشو هو ىلع لوقعمو سوح اكن ْ

 نينبالا فقول ىفرظأ نأ لوقعلانيهاربهب تمكحا؟لوبق ىذ ىلءافوقو» انرادتقا ىف مهالا ىرئالا ْ

 نينئالاب دئازلا دوجو عملاق نيذ_هىلارظن نمو ثداسل ا نيعدونو فد وتتلاءلاكتلاسلا ىلع

 لك هك مو نيمالو بيرل + ديال ىذلا مالكل ىف لاكو رورسسو َرَءو رونو ةلظ نيب ىضالا ىأرو
 رست ذ نمو دوا دى تزلضيا عمر تابعنا ايزو لالا يدر ا :ةاخ

 نورك اذلا سس أ سيلا تين تدي نعت مهواوقوهو 5 بالا نم سأر ساح نمس اللا سافنا ١
 ءاسل جنا هّسلاح دةو كيسا اح نمو معسل "ارك داب وهذ مهسلح ناكاذاو مساح هللا هلأ |

 يوان كلا رسل < نآاماو هلا سات نأ اماخ سولدلا قرتفي مث ىدصا ادعت ءوهكل دوى لسا ا

 عماوج كان آومكللافئاز طن كذاقأ هللا تسلح ناو مم زلاف تحف ناقلعن ىتحماقم ىف ناك ثلا
 سلب نم لكس ورلاو توما مه سوال او سلاجلا لهأ ديضتمل ديشيو ديخلا دف" سي دَهَف مكلا |
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 هناك از هناناق- ناكتاو هلكتلا نافقحالهرثآىفرش الاو قهازوداذاخ «غمدمف لطاسلا

 ارياف نكست: ملاذا تنبلا لب اهتنب ىلع مكتتال مالاو اهتنال سبل مكح ادق لئام ضرع
 | نم ىوعدتناعالا بط نكر لا ىذل عرش اوما تعكننأو لال بهاذملا ضءءف ىعذأ]

 [بدكي دقق رظنااو كابا لقا ىل-جا نس لكل او راماسالا لد متاسغا .ىولب بحاسم

 7|نمو هات الاب نذؤتت هللان ةناعتسال اوربا نم ةريسرب_ىلاب ةناعجسالا ري_اريللا
 هللاو مك دقغ مكحملا مزلنمو غاللبلا الا لوسرلا ىلدعامو غازو لضدق هباسثنملا

 - نمعئارسثلانيب كارت الا رس كل نمو ل.فكلاهناق لدسا!ىد_موهو قا لودي
 ةرتنو لذ و ولعت كاذلو عئابطلاو عا ريشا امك نوكن عب اوزلا نا لعا 58 بابلا ن-عباوزلا

 ظ لدلا هبق كي ام قولعلاف ىهلا تعنودو ىلا كح نيذه نم فيصو.لك هناعمو لزنتو ل

 هماودحت نيب هنكسسم ةمامالاو ةفالذتا بحاصف لوقذملا عرمشتا امك تدأي لوزئااو لوةعملا
 | حرفي دعم ويو دعدن هو: لبق نه حالا هلو دشن ارم اهل خزاربلا ل_عول هت: عاشلا دحلا هلذ

 | سر لكف ةسادرلا باصصال ةسام_لالعو مهمالءومهدمسو مهماماحرفلهلتارمعم نونموملا
 | هلعهتلا ىلص انس: ناكوالا سانلل تح رخأ ةماريخا ام سؤورملا هناعود امر دق ىلع سوو سرب ده ١

 عاوت؛صاصتخاّرسس كل نمو هبنعأف هي نو او سابتااالو كشريغنم مدآداو د. ملسو :

 ظ الو 0 وو هنااا دعو لك ان ككاوملا ماعنالا

 | امال منلا بانم مانالا تبانامتا تاق تدسك ام رسفن لك ىل_ءوهن مالا هظقولالو مانلاالا همت

 |[.دنعالوءاوةسالاو فار الان وكب هءوءاوةحالاهل ناك ذا ظفاسن املا مركسلا عاونأب ةدالا
 ارودف نانثدلا نامجوملا نا ولملا بقاء ناكراالا ىف << نامزلاف ةعرالا ل ودقلازاح .ةعسلا نه

 |نعيرو مشدد ونسو عجو مايأو رز وغتو عملطت م وو رو دتراو دأو ٌرمستو ءوست لا اود رود

 |ةعبس ةعمل او راركت ةنسلاو رادباو ورجل او راس مو ليا موملاف روهدلا ثداو-اسهشب رمدت

 ااقكااونوناوت نم اهلعدازامو قئاكدلاو تاجردلاو تاعامس لا ىف قئارطلا ,تكص»و راودأ

 معاصالازومر 1 بابا!نمزونكلاو زومرلاّرسْ اذ نمو قثاقطادةقئافر ىهذداز

 فيكةارئالا ماض دبع لك ةمش حلاصا اء لمعلاو حصان هدلا هقتفامل حصدانلاف لاس ازونك

 | اركذهنمكل ثدح ءاسلاكلب ارجأ كلذ ىلع باطي لو راغصلا ماتيالا لاص»ندهناق رادخلا ماقأ
 | لكبح اصل لاكو فرتعاو موحرملا دبعلا فد اق هلعدركتاامف لوعو هيلا ماكل داقتناهزيخا الف
 أرسل لذ نمو هلااهعجأر ومالا لس هملع هل ذف ٍل_عاسإف فق وا:دورخ الا هلعبال مع ىلءانم دهءاو

 |نمهملعىهاملس عش دوا نملالادلات فنا <37 بابلانملاص الاوريدغلاب لالظا ادود»

 (تا اوعسلاو ضرالات وكلم دس نم ةدجاسَت دمها و تاقوالاهذهىف هيرب دتساف سفنلا فرشا

 ظ باط لالالا تأرالو نيصرلا لمعلا ّدي نم تدبعتو نيكمأ | لهأ نه هنأ معزي نم اها دكني ١
 |امعاهل سملارتلذ اهلضف نيينت اهلصأباطت تذ.ةناوتماقتاهل ارظننل املع سمدلا فارمثتس

 قف ييكلارسكلذنمو لذفلا اذهاهل مدام لدالاةياةعالولو اهروفت ةعرسل اهروبه دبعت لت
 | هرهاط تاكمةرخ الاو ىلوالا فرعنمالا ةرفاشسا ىفدرلا عيال. ؟ 8 بابل نمهف.هكلاواد لا
 [نيلاك اف عنةتسلف فصم هنطابف يش ههرهاط ناك نمو ىتهو نبأ نيءام عمصت» شم هنطابق اًقيصم

 | هلو فئاّكلا رعب ماهوالا لاحتو ماسجالا لاح فيحصل فبكت !لاو> أن مامهو ف._هنلاب
 | نم توملا نعت !لهأ هيزنترس كا ذ نمو لاوز نههلام لاد_ةءالانامزو فئاطا طئاسلا ىف

 | [|| سائلتا ساوسولا رمش قو سإرالا يهذت حوراوةكمتاللا بر سوّدق حوبسهلو ؟4 بابا
 هللا هعلطا نمالا مهردق د مهر دتب الذ تبلا لدأ هنم هللا مدعدقو تورش قولا تودو
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 ىدحم نيعدممتلا ىف دجمف ىدرو ناك نعال كدع :

 ىدسهعب ىلواف هءسيفو [| || ادهعىلعتذخأ اذا كندوع
 ىدعو كف اداب أَ ىءتلثتو تدعوا تدعو

 ىد_<ول_ءبهدج ىف لزم ىذلا قلل اقداصااتنآو

 ىد_جني_هنفلالا دج نأ ىد_<:*ولع تاعدق ىدعك

 دعب ىد-ىفقالطالاامو +“ هيزت دسةنقالطالا ف

|| 

 ا
 ا

|| 
 ا

 داح دام: ىف ىدليادح 7 اوةمفا ان نيدمادلل لم ا

 ا
 اهتمو د اهذخ ان امرودالا ند 1١4 بايلا ع نمدافمسألعلا فدا دءالاورز طار كاذ نمو ! ا

 0 ثيدخحلا“ مع م بسلا لءلا ودل اهْذْخُأ ةعسطلانمنأ رثادااورز اود <الام ل

 ره ”الو ع د : ىلعو اا هءم تصح اعو لعن ىد مكتوليذاو ىلاعت هلوقمهذاف تدناعتاف

 هديقق هداهم ىلا هط ها نيح هدا, ءقرظ: اان ةفلللا دق ابد ااىفدم هلا ناف كلَ دن نود كلقعي

 ود كلم اكلم هبوكجح عمو ضذألاو عف ةرانازيتهدو ضرالاو تاوعسلا ديل اةمدلو هدلقنيح ا

 وهو ئثدل:كس دأو رب دق ْئأ : لك ىلعود وره_كنا اسست ءاشن نمل ديو ءاشي نمز «دوءاشن نه كلملا

 رتسام فثكلال ازا دل اف صن 321 ةدايزلا نا ىلع هنت هلافدملا دعير زج اموري ديلا عبمسلا

 م_ءأالو لسو هيلعهللا ىلهلوقودو هس د ولعل لعب الف ه سفن هل هلعامًا وانا امولعمنوك دئان قطا لع

 هءلجتالولو عسل :هالا ىلا ه.طظعتامأع وس ال ىذلا سلا تناف كل تس نمت سا افك سفن فام |

 عجرب يذاا لدالاوهو سناطات أ تاقانهن دو ةهك ااا سوفالا هب تمعاتام ةهاالاروض ىف

 نه دك | تامل نمضرعلاو لوطاانل_علا ولعت ىقضرخ اوهلفانلا 7 كلذ ندو سالاو هماا

 هلوطو هتعسط ىف لاعلا ضرع ى<ى !قولخخاو ى للا قااذلا هناف ىبويالف ىسيع هتلع ناك ||

| 

 ادحمرأ لروص: منبني_سللا ىلا بوس اروميدلاو يعصي هرونلا اذ»و هّعب رمشو ةحور ىف ا

 هلُمدقبط نع اَهيط تار رو قستا ادارمقلاو قسوامو ىلءالاو قتل ان مس قا و قات هب ربو ىمدو قانا

 توسانااو توداللاب لوةين كالذدلو تواّدلا نه ىيموم ةلزئم هيدإ ىذا ةلزنم ى_سغ ؤرو هناك /

1 

 رونلانمرانلانيآوروطا!نهنارافنياو ةدئازلا هاا لو ةد-اونءءلالوةن نم وهنياو
 مباذعلاو مباوتلا رس كلذ نمو دوهش ءو ده ىلذالاو ضرفنا او دو دم لاغ لوطا ديد
 راسغزإاو للا باو ندةداهدلاو توكلملا لاع ىف ةدالو ليام اوحاكن لاوتلا ؟١ باباان

 سمشثلا كص الزل روددلانر هدلا عب روبل اي عاوشالاو مانا تيتخ راسل

 اهعبلاو لزانملا تننع لزاوذلا لب ال لزاوذلاب لزانا | تد دعت س ةةو رسفنوذ ناكرالا ملاعق رهظام

 م ا ندو عف دن ال رحأ ادهو عطت:هووهف ىئالا اذه ىف« ءا'منسا عقو ناذ دحأ نم عيرلاباموددعلا

 تاكملاو هناكللا ؟ ناك ااورعالاف نيعلا ةلزغدللو نيالا لزنملل ؟؟ بابلانهلزانلاو لزانملا

 ىهتاناهلو هلزام» ىضروس نرش هيرو ثء-ن ههلزئم قو هزه ىف هائعم ثدح ند لزاتنلاو

 ةرمداسةب هيوع:دىش نأ فرط فراق هرردوهرهاوح ىذ فورح هلو هرود ىب م تانأكهفو هلئالد 8

 نءر هعنالو تاراشالا موهذلز هجن الق ماس لنا فتارودةملا تح مالكلاىفت اماكلاو فرطلا

 هيام هالاو قح هلكل ول دمو قدص هاكفزاسلا نع سي دة الازاسعالا عقواست تارابعلا لولدم

 نا بانالاهلوسر ل سرا اذ افح لةمروس نات الان بلطلا ةبسانملا ةيهت لق نإاككناو» ءاهفخ

 نونا ا بايلا نمنع يلطو وو هك ارسم ديرو لئساف ةنوعملا هللا هو لمت هموق

 ىلع قلاب فدي هنا هغلس هللا نعاسمف هريس. - ند ناك ءادن الاول سرلا ىف ميال زلات



 ملعبف هفامض هقالكلاو همال_عدمامالا هل تناكو قدصدعتمق ردنقم كيلمد تع لزنو قحلا

 " اوم شاع : طيحلا مكحلاوهف مكحلاءالع طاحا ملكلا عماو 2وءامدلاو ضرالا كلمزاح“ امهالا

 نطوم ن نء الرو داج الاب دجولا ذخ أف لاسصتالابلاصو حاسفنالا حاس د طيسسلاو بكرألا

 هناهران 1تروهظو هفعاهءاكح !تزكح7#قلااءاع الا الاداهشا "مئامو داهشالا نعال هنوش

 ا دوهشا!ناكدوجولابو دوجولا ناك عاسض-ابفهتم

 أ لاصولا ىذعام دصلاال ولو لازغلار #فئام ديل االولذ
 لالهلا تةةراامرطفااالولو دوا ارهظام عيرشا االولو

 ”لاصولا ناك ام مودا االواو هاف-ثتاب دام عوملا الولو

 لابيج تكدام نعلاالولو || || ءاه-ترطفناامنوكلا الولو

 لال_ضوا ةءادعتفرعامل اسغ د_شرلا ناءاام الواو

 لامجاالو لالد لا مكحالو || || ئث لك يعتلا ناكحالو
 لازتسلا هل عاطملا الاهل ديد_ترص» هلاصتم ىرأ

 هن كا بالو هيدا سزقالو ىتريو ريس هلامرخاو

 لالا اهل طرا عااد صا لك, ملء ناد ف

 لاكسلا مهلادب نمجال موقنو.ءهيلاثرطاذا
 لاصتا اهتاعو ةد_ءّنم | سو-ة:ىوسنوربالا ةوذ

 رعش ١7 بايلا نم اعوا وطعأ الن و ىعس هسونلف حمرربل خ #نمرسس كلذ نمو

 أنك اذادمف لك »* انادمم تنك اماذا

 اناتتنات تمهعازإ #2 همقنأ تكتل تاه

 راتتلا لاع لأنو ماكتامو كلذ عما فراعلا تكس معن ىتحهلوقب هبل نوكلا نم ملعلا لتنال
 مهلملا للان ل اعلا هن رسو مانو كك_ثلا باق ض هو مهو: لهاجنم ارذ-لوآلا اذه

 | كلع ىذا اهتنادجاق لس ثدحم او لع ىههل الاف لعأ هللا ىرهاظلا لاه ام لثم لاقو مك لد ماكتام

 ا مذلاو دحلا نيد قّرغب نم ثار ارفاق مزلاو هركش ىللعراشو اهظع كلع هللا لضف ناكو ىف ملعت ن نكت ملام

 | نيعىمعملا اذاف مس ادق سمالاءناكن م نم أف ىمعم اروظو مدهت كرادؤ مدنسف مدس الهل لّقف

 | ساق مدتها |هعطسها نمو مظعتا عوظع نم مىيلا هللارب "عسل مرك_:هسفن ىلعتذ_ الا

 ا | ركز رتك 22: نع |مازوطتفيو مملانوخ وب مركلاو دوا لهأو م-ههلا باعصا

 | معالارياسر طنا مالا قب رطلا ىلعنممل اتاذمميذخ ًاتفم_هالاورغلا اءانم ل١تاوذ دمطظااو بودغلا

 ١ ىدبهمف ملسو «بلع هللا ىلص هنا دبع نب دم مكحلانونفو ماكلا عماوج نون مهما 20 ا

 سو هيلع هللا ىلص هثنمط ترخاو ملء ءامو هدنمط ت ترجم نيطلاوءاملا نيب م دآو ادن ناك ّمخورمالا

 القعوافنواحوراهعفراو عدارشلا عم طاووهف ,كج7> نب- لدع ىذإ |ناريملاةرود تءاجنأىلا
 0[ 14 ناعيا نس اديقتلاىادشلا ردو ملقلا ظوذحلا حوا في كح كلذ ط>اسحو

 | اانا وف رهط نتن اانام> اونيتثن | ىلاعت هلل | ننام أ نعاتو ن يشع ىذلإ .دلاناناذا

 ضئارفلا ت درعو لفاوثلا ف لف الا علمطو ادوهشم 7 اًردوادود اد ناك ايون دنم

 1[ قرح ىف داشرالاوداثارهظو داروالا ةراحت تحمر ةاناطماغانيطمو ااضهاها رقذ ضارملا

 تدتكا.عملاعلاو تيسكاممس غن لك ىلع غاقلا تعنب قدصا | دعم قالاناندعتق داتعملا بذالا

 اهفيطلروناابرانةساواهف.ةكرحالازاخ اهرخا هول اهرون اهب ديني جس اهرفس علطام دنع



 منيف

 ريغحابمو عوضوم داهم شرفلاو لوضذمولضافملاعلاو لوصذمل_ماقرمالاو لو
 نوكلاف مك دييةتللرهظام نيعااالوو عرمتلاهدقناو عبطلا ه.ذمكحي عونم |

 | تنابوةلضاناملا تضاسمب اهلك نيءاهاسةبناف اهااوزىلا لسبسالو دست لازأ دو دما تاازولذ
 هيةعىلع عوجرريس غنم هنلادوعي أ ديهنممهالاو هيلع ىوتسا نمش رف شرعلا . 'هلضافملا

 !| برم هتتاءارو سلو عد طانق ةباسمم ةطاح الو عريق باغ مئام هيسذم ىفهياهذ ىل_عود لب

 || مهتدو مم ءاهتالا تاثاىفاوقرتفاو ءادشالاب لوّش لكلاف ىمعالاوريصء لا د_ةعلوالاوهو

 )| ءابناعطق:امل ١4 بابلانمنيعلانمام-هلامونيتوبنلا سسك نمو مهنعلوةنم كلذ لكو
 تاممللامسهلف ءايئالا نمءاسيلوالا ثاريموه عسا معي هناق عسيفرلاءابنالا قي« عب رشنلا

 نوذ ٠٠عرشداهت+الا ث داما, ث داما ىمدت هيو ثداح عرش داتجالا تاسعفنلاو ساءنالاو
 || ادبأ هقوس لي قامنالان صةئرال ثوروملا لاما اذهو ثرولا قيام ثعبل |لازبال همذطددمامال هيف
 |ارهقلانىهذ نيترودلاننتروسا !قروهظ سعشلل حابص هبشعبال ىذا حابصملا لوك لثة قافنف
 | اراهترمقلاءاقب عم تعلطاذا اهسفتب اهسفن ىف ءاسلاو حامدل انيعّس اهدملاسعو ءامضابتا ذيوروت

 ٍْ ثراولا ومنذ حارمسل | مسا سعشلل تبن جادل ا ىلملالا لملل اءالا سداو اراهجواترس ةمعادلا ىبهذ :

 رعش ةوتفااب رمتلازافو ةومنلا ىفاةعتجاف همسثلوسرلاو”ىبئلاةوموهبرقأأ

 ربح نم نيءللامو بورغلأ عد رهقلاق لمالان ةعلاط سمشلاو

 رصيلاننيعل رون ىلماه دنعام روص ىف كطةروصن متبع

 رثانم هللال وسر زم علامو مهلس م تاعاط نم لسرا ةعاطو

 ركذاف همصعب ىذل ا هلالا ىصعب اذلف ىوهلال هلاك لاكنا

 ناك لاسعفنالا حاز ه ل لباقلا ناك املا ١6 . بابل! نم ساقتالانساريتلاءافطا سم كل د نمو ||

 بنتف قكاو كخاىذااوهف انحالعشاناو تاماافطاناو لاعثالاو امطالاسدْننل
 | اناع عم فاسدوال قش ىف فاسهنالامدعا كاذو هبلعل وعيال لباققلاو هببلا لعفلا

 4 هيلعو مولعملا لوه اوه ةتاعّمسالا هم باطالو ةناعالا لبان لوصالا ف لوعكارتثالانأب

 لباقلاانلاوق ىعءادهولثاسااةباجا فكل ذروظي .ميدقلاو ث دحلا ىف همكحو موك قوذا !بحاص

 جدا !ناكامناك الوناك-لا,تغصناام .نامعالا لوبقالوأو نامعالا ترهظام نجسرلا سفنالول
 ' ل سعسع ناكىذلا ىلءالا بهذا سفنتا ذا |

 هكاي

 || لالظا| دود-:لاو> الا اهيلع تفلمش ناو به ذتال نيعلا نافاتاسعالالاتاوك الماغلا ترن |||

 « "ان دانوالا مس كلذ نمو رتحدو ىهلا حاردتسا نمماصتعاورك_ددودك» لانض" الاودغلااب

 | ةعمساا تاريث نم لالءالا نا عا لاديالا حاورا ١ بابلا نم لاا مهرس تو لادالاو

 لزاللا م-عاول-و حفرعلا ند تاماآملا هنوذ_هدام حوربلا كالقمه_عطقو لالالا

 قالماوةبالوو لزعذ دوع-.ىااو م راادوج ولامهماع مسقٌكلذإو لزاوناا نم هنوليقت_فام

 | حدرلاةوةو عام اوةزعنادذه عدو خؤعثااو خو سرلاا واف ةنكمما وكل ةنكسددانوالاوةباقكو
 اهيفرثونؤ اهكاكدنال ضرالا,ودلتف اشو رغم اثيامايهو اًموئم انوع ! مروري _صنهديالث عفدلاو ||

 ٌْ ناليادامهو لابللا تنسو ضرالا حر ىلئمهلءاق سس ملام لاجرلا مولع بغا نه اهك الذا تاكرح ظ

 عاقيالا عاملا ملع هللان لا علل ىلهح لع لونا ةعفار ةضفاخ دي ذاك مثول سل ىتا' ةعقاولا عوقو ىلغ لل

 أ ةرو هدر هظت ناسنالا ىوس ساو نازيااىفنازوالا نيعروظف نكمل مو دع نك لاق هّلانه |

 060001000 اْساششللُلالالالاللالالل ا 222294811001012 اا

 1 رافئلاد+وامروذلاالولو *. راهتلاناكاململا! الولف ا

 كم 3 4



 0 ع هز م ل ا دك ا ل

 رانثآ باقلا ىفهل دماج بدن 3 هعخاالا اه دعي سلو

 أ تارامعلان ع تاراشالا تنغاف تقرتفافنامعالاا-متزيمتو تقرش نيحراون الا تقرشا

 !م-واو باج اونودادالام هنولو هاهؤاشةرود ىأفونؤاشب ممهسوغ:نوقل< مووةم

 سعمالا ماقملا مول ربرسأ ان نوقحو ريبكشلا نورثكي تاغ+ كلذ هنا با اوروهافلا ا

 اارمشنلا ن.ءافلخلا مه ف شكلا بايرا دنع مهنم بسنلا باحصاف حزربلا ىفانمءالعلاو هّللانيب مهلزنمو
 : ثسصح نم لوةدعلاوربعلا ىرا حت ىف ريدلاو فكل ا هيءاحام ىلع دقعاو رظنااب قة نم كلذ لمد

 نم حاك.ذلاب حام_ةفالا”رس كلذ نمو مهل اني ع سودامأ معلا ادذ_هلرد نءةرصصاقاهتادا

 رعش ١ بابلا ا

 لقق هنم هيلعو #3 باددو+ولاىفانأ

 لكأان أ ه-وو د هحولعانأو

 |حابمملاروهظرهظف عماسلا نمنوكحامنيعلوقملانيءذحاكن عماسلا فلئاقلا نم لوقا
 اذ_هو رهاظلاىلا نطالازوربل رهاظا ا ل-21ىفنيمعتلا ىلع نيوكّشلاو لوقا !سسهحوتلا

 زيسيقلا هينوكيو فرطللاو ف.ثكلا نيب عمصا سفنلاو بكرملا هالاو سملاو ىن-هملا نيب اكن
 لزني مث فورءملاو فرع فالذكوهف فورحلا بكرت ىنلاعملا بكرت فااسناو في رعتلادأأ

 حاكن نم رهظبامىلا ةعضرلا لزانملا نمو حاورالا ماعم ىلا حا:ةفالا مام نم جاكنلا الا
 ىلا نامزالا تاكرحنمو كالمالادو-ول كالفالا حاكتن ىلا كالمالاتوس نمو ةعسطلا
 رهظي مث ناسنالا مسد اهرخا ىتلا تاداوملاروهظ ىلا ناكحرالا تاكرح نءو ناكرالا حاكن

 ارودلا رسل نمو روس مادو سم تياب'حاكنااف صانمو نضابمنب صاخشالا ىف
 دا نع ل نك از رقما

 هناك مءرو دا اورو دو_ه * الرب ريسلا ىلع ان وبا

 هناسذ 2010 * تراحورومالاا؛ترادتساف
 ااا تت تت تتم

 5 .عالا ترهظ ام نامزلا ةرادتساالول باقدو روصلاىف عدس اذ-هلو بأق لوحرهدلا

 انه مامثالا رووظهيو لوصالامكح مودي لوصفاا راركتب ناكدفلا ناكام تاو الو
 هناذب رومالار شا بقربي دلو ل.صفتلاِل_ءتانئاكلاب طمصارب رسلاراداسا مالساارادفو

 هلناكالو نكح امرودلاو ةطاحال ا الولف هب ديو هيدا تاز نا ناف هنا نم همس اشر ام اسمو

 لوقيالو روكلا دعرولانمذو«:رودلا فروا لاق نهوهيتئا هي طاسملذوفنالف نكسام
 نم فلخ ىرقهقلاب لولاو ماما سعالا ريب د نم السق فرءبالو ريمسستلايهلإ_ءالنمالا وكلاب

 ع ١ بالا نمشرعلا هلجو شرفلا سس كاذنمو مالكلا

 8 ىئرعشرفلادوسوو #* دوحو رفلا قانآ ,

 ىئرفناوك الات ناك « اماماتنكصاذا

 نيب روصلاو حاورالاف بهاذمو قرط اها بتاصضو هي دعاو ررس ىلء نو ءمرودو حاورا

 : ١ نأ ندو نيآ ىلا سال ن م ,نيسعلاو نيعلا نيب درتلا كل او نيدملاةرمش ابلرمشلا| رش وتكلم

 || لماح شرعلاف ىلعالاو لفسالان ا اللارهظ ىلاو نم نيف نيأال ىلا نيأ ال ندو نبا النك

 لو

 اسلم سب

1 
- 



 نول
 : مس سا وو سيسس سوس واسس سر ل

 1 1 بايلا نمحو- هبدشتو حورلا رس كلذ نمو' ٍ

 رك ذا | مكحم نم ىل صن ام لثدك *« ىر دت ىذا !ىهالا ملاع نه حورلا

 ىردق ىلءاق- هفي رعتناكو « ىفرع ردقااًكاذب ىرناو

 امال نيعلادرفنملاسغاو سوعثااراوناب ضرالا تقرمش اك سوفنلاب ماسجالا ضرات قرشا

 هنعردصامس لف د اولا كلذ لدال |ناكناو نوكلاروت نها ل_د-امالا تقرمش ا ام '
 قد الذلاب اهنعربعي قثاقر ةمممعللف نك أسسا ةلزم اههؤ هسفن لزتا أسأ نإ ؟ امالاهنددعف دياز سحاب

 رعش 2 بانلا نءمكح ا نمامهلامو مكاو فيكللا رس كد نمو

 امهبىفءاحاذا 1 تدهفدقو انءدق الوهم مكلاو ف.كلا

 امها هنهرظن امرك انف * هل نآب العا: ا اهمسهف

 دعتمو قا ةلكروناانقرمملاروهاظا ل ءاود الا ه سماع ناكىذلا وىوقلان روهعملا تيبلاوه

 ردات ذر ول ثاكراساو تاكل نيعمو ثاكرملا ل < قاقذالا عامدو فاقول ندعم ىلا

 ةمسقلايرونلا قمكح نيبملارولا نانا ىذا ا وهو نيدااءاعسالا مهل نالّقثلا ىمنديو نازوالاو

 زوهر لع ىو<# ماكلا عماوجزريتو مك عسانا رج عننا «نم ةلظلاو تالالاقلا هدوجو ترهل

 كاع .هريغءار ىربال ى ج> هريغلل هركسر هنف اك :كح بزغاو هتفا-ةداهشلا حلم اذونكو حئاصنلا

 داسجالاروهاظرسس كلذ نم ولاعالا عصف في رصتلا هنادي لهو لا اودحالا مجبف

 رع م بالا نمداتعااقيرطاا

 لءلضت هالا نا ف فقال 5 لبعراهنالا حورااد ع

 ليريح ىولا حج ور لزتتهل 5 ةدهاشم ىدنع هءللدلا ماق

 هءلدتسو هنوق ىلع لديام هنانآ بئاسعنم نينيعىداىدياو هناذيزيفرطاا لباقام خزولا
 نح راكالا هلع تاّوع لو ةروص  لكصؤف ىذااولّول!باةااوهذ متوتفو ههركىع

 لا عيرس مكلاوفيكلاىف ةضسارلا مدقلاهلو مكملا ىفءاضالاهلذ رغاضالا هتلهج
 2 را رؤرغاادّ اسم هد لاو ار كابقم هدسهلاح نوفراعاا فر عل

 هنا ريب ىلقعاا هدر ه-تةفاطاى 2 هدف اذنك تدق ت1 ©8209 دعا

 دومثكا «_.طعباع همكح هك ىل_ءلدبو دوجوم لكى مك هناطل_ددوق عرمشلا هلك ءيو

 جرراعملا ف مباولا مسك ذ ندو ماح همكحدر ىل_عردتبالو ملاعل اوهر دب لداسطلا هب فرتعدو
 ع 4 تانلاوم

 ' اديعدقىالومامرمالاكلذإ *« ادهش دققارحالا فرانلاكرونلا
 ادر وامانف مكحملا هل + هلناد لكسلاو ناد هب لكلا

 فالت'الا فالذلاّنس ىهتاامو من ند ىهناافحدقنملقاو ىأن مآ ني اكداوج لوا
 فلا< هش ناكامهنولحو هيقشباف مالا لدتما ضرغيلا نمسيملا فرعيل ضيقالاهظاقأ]ل
 اذا فيحلابهتلما_عمفحريبال فوذناب هفاصت | عمو ىدسكرتءالو ىدهلافااخضو ىدزا|]لا

 هيعرأ عرش ا نس م اعزافهنداعسباما ناكحصراعث أط هير ىلا جن 3 همن شح

 روهللاو ءاضلنا ف ةرونلاس كلذ نمو تم ا عما ناو تصنا عمم نأ «تععتو هريدي ق ردا

 + بالاول
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 لاقلاو ل.ةلاريبكخح لاقملا عددزعازجوا اذاو بهذات هسا اذا ماقلاو لالا هلىذلا
 نطوتعسا نطاق ل حار نياننياك ةجرادمووران“عبتملا ىلع ىو هجرانعمو هلاكتشا فاتت

 قل عتبام وهو هنزغدتلا ريم كلذ نمو ' ناسللا اطودساو .باتكحاا شرتداو لالا

 رع 3 بابا

 هيبشنل ا ىلع ل دهاشإأر يف امل هيزغشلا ن نع انهزم

 هيزيلادرفلا د اولا لعب « انموطاطح كاذانلقو

 لسدلاءاوس نع داح لد همشو هن نعفركفتو هين ”ىلواسف هيشما مشت هسشتل اوهزما ادب دحت هيما

 ىذلاو ىلآتو ىلذك همشملاو خت هزيملا لا نكح اورد دف لملظ لاظ ىف هلع نموه لهوا
 هلملاعلاو سعئلاورمةلاوهف. رتةساوردباو رهظامو نطبامنيعوه لودقب لب ىلعالو ىلتال امتد

 كلانهءوث اخ كال ذكسهالا ن نك ملذا عدم نوكححلاىفام عجالا اخ سفنلل دسملاك

 بدل الواو بدلا مص بنلابو دوهش لال دومه مب ك!او دو>ولبال لاو

 ثحلا,ك ملء ف صنلاندودم لطلاو ىئلاولالالاز ئ 17 سنا تاق ناق بسلا مكح رهظام
 همالعملاعل!ناةمالع غ بابلا نمفيرعتلا نم همفءاجامو فسطللاءدجا رمد كلذ نو صحفلاو
 تناكدق هرئاداعوبرو هراظاموسراْ ار نوك هرهظب ىتح رتتسسا نم نيع ىلع ةمالعو وف نك هؤدب
 تلقق ماصتءالاهءن وكيبرامتااةنماصعءا كك ءارواماهانل اسفه ىهأو ههانو هيحاع كلذ لبق

 اهران'االولو فئاطالا تاعام_ فئانتحاا الو تلاقف هلهج دحعبالامو هليسو هتناالا نام
 دوؤهشو سلا الولس ملا الا هب مام سد_َلاةريضحهلهرانمد ملا هران تدح نك اهرانمرهظام

 لارذانع ءاههلا دو ساواعاهدمشرامو طرغملا برقالاسع سفنل اري ف.طا فرعامر الا

 وعش مضوتف لةءتالذاهعأاو مدفن الث اسكت ا ىهو ساوسولا

 هتاف فالإلا هدمدلادبو [| || هيسانق فيطالا نم فيطالا ىرس

 هيلاطو ميلعلا ىذاقالهاعدف || | هقوقح هلعهنمتوجوو
 هيحاصو دبعيلا س للا لماع نم ءازج اذه اسر هملع ىداب

 هتساجنا هنا ملعنرو < ىوعرفادل أعم“ نم بوس

 هئتاكو همفلاسرالا لوعتساف لما. رريخ لكحب ءاديرفاطت |

 ترئاكتاملو تروا ترواحت امل ىندالاو ىلعالا“الملارهظاميو ىساهنامما ىف ف.طالاود

 انهلفاذ_ ه عمو حورفنم اهلامامع# قئارط اهاام قئامق» ىلع اهضنات آر تراست

 نمدبالو 0-0 جم حز ل كحابهف تان اضرا تب ءلطو حورعد لوزن

 اذهف ميحورلا نجحرلا هللا سس نه دبال ميلعلا لاق لدفلا* نا" د ل عد أك رمل

 '0 ةاهينعلا مر ءادهد_و 0 بيكر رتلوانكاذهف "ىللؤلاوناد_ هاشلا ىلولا اما

 جامت>الا لهأن منكي ناو حالما ل و 6 بايلان نمهالعن مق "يزوسلاو نكترس تلو

 هشرفدهتو هشرعرا د ساو هشاح ىو: ن 3 هلع وكتلاذقت هنم نك, ةلرنج كم هللا مسا

 تفئاااذآو قاض قاذ ند لةوح لو ناكف ل او ل وسن لو نك لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرك

 رعش» ١ رودصلاهنءناكذا رومالاعجرتهملاف قياسملاكيرىلاف قاسلانقاسلا

 نكيدلاهام لم ب نكي لقو لعستالا

 و
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 هف شكلو هنع كلذ عفدتلالار وبصاايهفاصتا عمديانقرعام هاف كلذ ىلع ان دمحف مهنم ماقتنالاب هنع أ
 لوةننتارانكحااام اامأو ءامسالا باب هناف بايلا د -ه نه اريضاساةريضح هتطعاام ضعداذهف 8 ا

 ريمضلاو صقل ارظننلف هللاٍب اك فو ىلاعت لا نءلوسرلامالكىفتءاجاذاودواعماجاظفاايف | ||

 تانلاو مطولا الو كلذ فدازيال ةروكذملاةصتل | ىفلاسملا هيطعياستياكسلا كلت لع مكشو :
 ليفتلا اطتبدوحوب وللا وش لالا نانا ستنال 2 (ٍ

 رعش“٠ ( ةفاتم لزانم ن٠قناق-ورارسا ةفرع»فف)

 ريشبلا هنا مبهم « ردن هما خ ىفهلل

 ريذملا اناس ارهيهانقسىذلاحارمسلا وهو
 ا
 ا

 0. ِ ا
 روهدإا هسافنأب ىرخت ٍ ا

 ريصبلا لاعلا دحاولا ادرذدو-ولا ىف هنمع |
 ل كرو اا
 روهظلااناذا الا

 رومالا هنبعفرهظي

 ىلاعت هدجمادحاواب
 رو-جظهراونال سدا

 ئنلكحإا للم ندف
 باءلاود بادكجإلا اذه باوبا فرشاه بابلا اذ_هناس دقلاحورباباو هللاان دبا لمعا

 ةضسارلا تاماةملاو ةمكحصال لاو>الاو ة-عماللاقوربلاو ةعطاسلاراونالا نوذغل مءاسملا

 ةحتااراكذالاو ة.سدقالا تالماعملاو:دوهشملا لزاما اوةهلالا مولعلاو هين دللا فراعملاو

 هلدهشيو فشلا هطعبأم لكو ةيعورلاتالباشلاو ةمحورلا تاثفنلاو ةوعهملا تايطانلاو

 هنلع هسنتلانمدبالا م بادكححا| اذه باودان قاعتيام عجب بأني ءلا اًذهت::فرعدلاقلعا ||

 رعش  لوالابابلاقاعتامونيبملامامالا رس لذ نك ه مصل د |

 هدم نعل اماممرومالا عرش »# نم عرش نيم لا اوهمءامالانا

 هد.- و ىف صةءاماذكو ىف هنوردت مهة> ىف ىذا اهم

 رمكا مكحااو فكلا هبف لكشتو لسعلادي طاحاام لري عىذلا قداصلاوهئيملا مامالا |

 رهفو>و رهاملارودلا ضار اا ةسعوالا هل تاعفناف صا ارغالاو تادارالاب عفو صار ءالا|

 | تاناكملاو ة.هكملاعاضوالاو ةينعلاتادانةسالاو ةنوكلاتافاضالا لب رهاوطا ||

 ع ىلع رامالا ىلوال ةريع رانهسأرفلسع ب ال ةناكملا عس فز ةّساقلا 0

 5 لعام ىمتاوه هليةيامالالصفّتالو هلمحامبالادوجو هلام رطعودامو رطسام]
 | انرهظ هنم دعو هلدمدو ده و دع نوك رود لك هلو نيعهمفةرود لكل لج او لصف |

 فر ظلا ؟ بابلاب 0 1 يفراطل ارب كا وعلا 52 ايوا 1

 و مدور راناو 111 1 ل ىخغدو ا ِ

 هدو عا ةيحز مظن هنمورثن هن ناباو هقاو ناسلادلاّةم ىطعا ةدوصةمرظنلابهنابآو دو دكت ا

 هلدو-رال مهولاال مهوتلاهلو مكرلاو ظلتلاهل مظهيفو لدع هيفف قاخ هو 'قح همفو 0

 0 بيرالو هذ كشالاع سغل | ن نءعىقطن نانا هركسام ناذالل نايا هت اه هبال

 1 هوالبال عاعالا تاو غدر ار :رفس ىكيأن ةرهطم هعوف ره دمر كما نايعلا 1

  4١ع 22
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 5 د 0

 اب ادشنهتءبم "هلع لاه 5ىفبايلا اذه ىدستن دناىفد مهفاف مف ى هانناا

 رعش 5 وهو مالكلا كلذب بطاني نا ىرداالو توصلا عمسا ىن 1

 حمادنلالوقدل د نمم كن الهدف حبارتن أ لزنا 5 حتار كناف صوا

 حاونلاب بحتالف « هنلا لاعددقو حاس ةمالرادإا بناحىف حاصدق
 حلادملا و همقو 03 اهيفكيرءاسقل : م اناريخ هه »+ ل وسر ان ادقو

 ادعت هتوريمهنا حي راسعملاف هلوق ل م كمعتأ امل | همس سنأ ابو با »رق هقلاد ور ىلا ة- سلا وهف

 انح نوكح,نأ هطرم ”ةرالااهجهشتتالا# هللا كام طور قاطل لفن - ىلا اسي رقدا و

 ًاهقفنال5براغدت وفن الو قحلف باطاسا لسان دحأ اولا تسكاسب : نس ىلع هماسقل مم ويقاا

 هللا الي ىذلا دعا وهالاهلاالف هسدهولا ثدح د نو دحاولا هدو رعمبا اط ةقيقلاىف

 اروهظابفادير ى ١١ لباوةلاقراد_:ةالادفالاود» رداقلا ال.كوهانذتما اذ هلو رومالاف

 |ه.فةراد_تقاذونالولهنالرب دةدو>ولا هش ىتعيئأ لك قع وهو لاك كلذكو رمعالرادد قالا

 رادتقاو لعاهل لاعلا ىف دب لكفان دبا نمرهظي ىلءعلاوهلرا دتقالاف ناسا تلءاع ردتقاا رهظام

 '| ءاد نموءاشاملءاش نم رخؤملامّدقملا امر دتقم هةالرداف ىلاعتوهف هر ادّتقالا ناف هّللا دب ىهف

 لازاخرهظ هسقنل نطابلارهاظلا هملاهاكمالاعودربو بوجولا» رخ الالوتالا ءائاع

 | ىلعاهب عنا ىتااهنالاو همعنو هلااب بلا وهالا هقرعي الفانطاب ل انام نطب هملُش نعو ارهااخ

 مهاذامهتبرد ىلعءازحلابهعوجرواونوتماهدابع ىلعهعوجرل باوآلا كلذىلامهراقفال هدامع
 امنافمالا الان ملا علان موةيامو دودحلا ةماقاناذدلا ىف كلذ نءهلاريهظطتءادعنع مقتنملا اوهام

 كلا زع فل رك ذ دق رمال ءازجوه عضرلا ماليا جد لكةيرعشنال د ءازجو ماقتن ولك
 اهلخ دينأ د: الاهذالتخا ىلع تا.طعالا عاونا وةرثكلاو لدا! ىف لضاقتل ان هءاطعل ا ىفامل وفعلا

 |نمدانلاقرهظام فؤراا لاك ذا دضالان ههناق وفعلا اهمعبنأ بالف ةرثكلاو :لّلا
 ىلع ىلوف هملع ىلو نم لكى لعهسفنل ىلاولا ةقفشاا نه برمذوهو بول ة ملأ ن ند هنال لصالاو حالدلا

 ا 000 هرخاوءاشنممدةفتادو-وملا ىلعىلوودا الا امفرثاف ةضاشلاناءعالا

 ٠ ىطمءأ اموه طسقملا قحيهلسلامهل داو ضرالا ىفاواعدار أن٠ ىلع ىلاعتملا لضفاف ىطعأو

 ا 00 لكلهدو>+وب عماجلا طمسقتلاوهو مولعمردتبالاهلزننامو لوقوهو طءسةتلام 2

 لاملانهلعنا ىلع هققو اثأب "غلا ةفصداطعا نم ىلا مهبنيلاعلا نع 2
 | عيدبلا هملعئاك امال همف دج ونال هْنأب هلعل همف هنمرثالا نع ىنغتساف همق نكي لأ .ثهسانن هداطعا

 | نع لئلازين هب هجو ن«ذبالو لا ةءالاربغو لاشمال ا قاذع هنالاعيدب ماو دلا ىلع هشاخ ىف لز, ل ىذلا

 نءرهظاابل رونلا هقفاولامبو ضرغلاقفاونالاع عفاناارتاضاا هجولا كلذ نه هعيدبلاوهقدلثم

 |[ هلع مالاوهامم هيءالعللهتاباامع ىداهلا ملاعل ىلا لاعفالا هم دن هلظ ةلازاو ماعلا ناسيعا

 ايلا هقل ىف هلغاه اضتقا ةمكسلل الاد اسمالا عقو امودكءام لاسر  ناكمال عئاملا هسفنف

 ١ يالا عاودو دولا م اودولذاهدوبو د_ع؛تادوجوملانا.عا هالبقاكلاوزلا لقب ال ثح

 ا لأ هنأب مهاأةقب رعت فهدابعهملا درا درا ةصاخ حز رملا ىلا انلامْدنا دنع هانا اا ثراولا

 ١ أ ةماقتسالاولبا رمدلا كلذ ىلع ود نمالا ثامنة ياد لك ة مص |: هذخ أ ىف ميت سه طارمص ىلع ىلاعأ
 ْ [نمالا اخ ةيادركح ةصان اذخأ هنوكن م مظعا ةمعثب هدامع ىلع هللا مئات ةجسرلاىلا اهل ام

 |اقهلوسرو هللا نود نيذلانا اوقف هب ىذواام ىلع روءصلا مهم دبا طارمدلا ىلع هب ىذم

 ١ | كلذ عفد نمانردبا ىلعنوكيام هنمنوكمل كل ذرناامخاو كلذ ىلعهرادنقا عمتي وعلا يف موا لع

 / أ
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 مهرماذاموطاصس ىف رظذلا ىلعدداع هاو ىذلا لمكولا رمد تةرهظت نامعاف عاطتننأالو |||

 اهيفموفاضساف هسوب هللاوءالافالكو هوذذغاامدعب هنف ميفاختساف نيم دح ىلع قافتالا ٍ

 هصنست نم هملع ىهامب هل ىهو ةعفنملا نمابق مهلا مول ىهفامفرظنلا ف هواكوف هجون مهالاومالاو

 قلخام هللانا لاه ةعفنأا عار نمو هتدايعلالا لاعاا نام هللانا لاك ع اريستعا نكد دم |

 موّسالَن م دوجولاب عفتنمل لالا د_واف دام الل م مف ةعفنما لوااضع هضعل عقتتلالا لانعلا |[

 هت د اولا ماس.ةنع ىفغتسسبال نم هن عطتنما هسفنب هل ماسمق ال 00
 عوتولا لمت ق ودل هل ديالءجو نم هيحاص ىلع ف وقوم اء ممهدحاو لكدوجوفاسمنعىرعبالو ||

 دادضالا لولا م دع ىهوة تعا نماشلطءاهذوأ تاكا ضعب امل ةوقلاو دوه نيثملاىوقلا
 عجل ا امه دنع عن لقعلااو سل انالدادضالانيب عجلا همق رهظما لاخلا لاغقلخ ولان ةثاكف

 "لع ةوقلا قاخ ىفالا ه5 > اممالو ىوقل !ناطلس .رهظاف كلذ هلع عنتماللاسلناو نيدضاانيب

 نطابلاوره اظااورخ: الاو لوالاوه نيدضل ا نيب ه- «ا قل ادوولاعو ث همسشأ هنأق لاسختاملاعو

 ا ميما كنا دعس ىلال لبق لاسالا دقة - نهتعناا اذهوةدحناو نيغؤلما

 تافركتال يدنا !ناف ةدئافاهيفاخالاوة دحاو نيع نم منك: 70 ناوي الا هذه ىل؟مث نيدضلا ||
 ةروصلازاخاف هرغالو وهو كل ذلاثماوال او اعوان اواي وكل : هسا :دقدحاولا صدشلا ١

 همانمىف هريصبنو هل كك ىف هسفن ىف هد هناف هراكن اد أ عسبالام اذهو لاسفن الا ةنقسقلا ىلع
 رصانلاود "ىلولا نملاةوةااوذقازرااودهتتاناهلوقا هينتق اذودتاوسدؤاج ولا لاخاوخ ايار

 | لاق هناف بودجولا قب رط نم هلل ارمصنذ_ثأب نمؤملاف هصن دق هب نمآ نمو ةاز ا هترضنفهرصن نما
 ةحرلا هسفن ىلع مك برابتك هلوقىف هملءةجرلا بوجو لم نمو ارصنانملءانتنا كضوا

 بوجولاةجر ه.ثاهللا ةرممنف اهعاستا نم اذه نياو طصاو هدعب نم بات ةلاهح اءوس لمع نملا| ١

 امأ ةدم ءاهان اراسغاو ةَقاطم ةرمد: ىلاعت هءانربخ اامفامن أ رام هناق ةعساولا نانتمالاة جر قرانغتو األ

 روهظ ىف ىلا هتهتنارارتسا نم ”رسسانئهو دروام كل ذونْغو كرصتن هللا اورصتت نادل ةبامقو تانعالاب |
 نأالا هضرطا 'و هن نموت ىو> در واق هللا اثنا هيلعرثعت هريدتف تاكواى ني:موملا ىلع نكرشللا ا

 ناك عىلوقو كلذ َنَع حرذم ه نازيملاو فعضالا ىلعرصتالا هذ ناك امج هيح اضف ىوقاذا ناعالا |
 هوك ءهناونمآام مهنا لطايلاب مناع ا ىف قش ع نكداوني ةمؤم مهاهشفلطابلاب اونمك نيذلاو هلو لآ |

 ل نت قا ىف قلل له أ دقعاام هيفاو دةمعا مهم وكنم هبا ونءاامناو الطا |
 وهاع ديلا هومهونام ث ء> نمالالطابانتل ق ةرلا وانس هودقتعا امربغ ىلعرمالا سفن فود 3 7

 ها :ثلا ىقاوعناف هسقن ىلعو هءاع ىةدوغام لك دوو هاجو هسفنبو دماح لكسص ناسلب !|

 ىهان :ا !ناكذاةيدوجو نا.ءاو فؤرخ نم اددعْئت لك ىلا هلك حالا عبري هيلاو دوعت هبل

 يع ةمجلو هلوقوهو دوجولا ةئنث ةكشلا ةذهقءاصحالا هذ تأ ف تادوجوملا ىفالا لخ دبا
 اهفوهقرهظب وملاعلا نمر هظام لكو ةسئاثلا ة درا فداح الا قلللا ادت اىذااوه . ىدبملا ادد

 ادب لوالا ىف نوك,ال هدودجو ثدح ن را دل نو الاووتو الل ىهذ ةئلابثةمتر عام ||
 .نيع كدعملا لءافرخ الان ىعمتاذهلو اونا. !ملاعلا عم هنافرخ“ الا ةعمقطاورخ 0 د ا

 هنالزخآ قا ىلا داع هقلخ غرفو امش قا اذاو هذ لداعو لءاجو لءافو قلاش وهام ثسحع نه لا
 .لكدوولاب ىلا دجو نا.عاو ديدملا قلنا نهو ث دة لاثما ىهامناو روكسي ١

 نمدازامف ناش هان امزلا ىف 5-5 هدو-و فقل اهدحواف داحالا لوبق م داع

 | 0 ح ىلا عجرب دقو ترمانولا ا ئذلادوخولا لاف قار ااكتار عر ا تفل

 | مد عل رفتال ىعو تاكمملا عجب غرفت تح كلذدهناهدوجو لاسحملا نخب اها ناكىذلا توبثلا |



 هرب

 نر ةطن اوناكَنا مهولتتافاذه ىدتيبو فقولا انهو مهريبك هلعف لب مال_بلا هيلع ميهاربا لاذ ٍْ
 طر ئن لكب هنوكسح, ايفا ميظعلا ”ىلعلا ريبكلاوه هللاناو دسع مهب اوفرتعالاوةطنواذ
 نأ هناخس» ءاشنك دو>ولل تلا ىهاكمدعا هلبافاناف اهدو-واماع ظففاع ا.شالاب طاتحاق
 امأف مدعلا هيلع طفح مادام دج وبال مدعلا هيلع ظف- مدعلا ىف هقبنأءاثن دو ةستو اة مالا

 نمءابعسملا ىف حو ااعوتاوقالا نمضرالا فر دقامب تدقملا ىعسم لح | ىلاواامئاد هظفتع نأ

 همعن كءلع ددعاذا بيسحلا مواز ادن ان عن ضخ وعر ادعت هن اكسس :وهذرومالا |)

 ييلعلا وهالاهلاال ةوث لك نءك.فاكوهامبو «مركو ها ذ> اوي لفا م ترذكا مل كانلع تناك ريل
 اواكامي اهداع عم هنا ث محي لزنو ىلعف رث اصيل الو راصبالا هكر دت لف رع هنوكي لع 15 ع

 قست ف تئملنو معطلة ت جو ىدعت لف تض رم هدبعل لان وزن غلب نأىلألالجج ليا

 مول نم هلع وها بقرلا مسالا | ١ كله مكس ن نمادهفددامعن هةدامع ةلزخمهدامعن مهسق#ن لأ

 مهقاراذاهنا هدابعملعماو ميظعاا”ىلعااودوامهظفح دولالو لاك ام هلعشبال ل ذناف هقاخن اه ذرلا

 اعد هعامعسو هب رع ةاعد نمل بيلا مهرها ثيح مه دقفيالو مهام ثيم هارالف هنم نوما

 فضوف ىاعداذا ىادلاةوعدسدجا سب رق ىناف قعىدابع كا ساذاو هقن نءريخ | !ك هدابع

 تعسؤ ىتااةجرلا نمط باهءاطعلا عساولا ةيسلتلا ىهوةياجا اذ نكن ءبنجاذا م ا

 ىتبارو هلوق ف سسعّرس انهفرظت اف هدابع نع هيضغ لازا اهموئ د لك اهب محرف ةقولذش ىهوْئث لك
 ١ ىوا٠ نو تنته ىف هلعجو هتلْرم وُ لكل ازرئاد ران ميكا ههحوالا كل اذ وأ : لكالو وش لك تعسو ا

 كيد هكر ناو لسو هيلع هنا لص ل اهورما ا هدس نا هسفنن علاق دقو اريثكا ريخ قوا دقف ةمكلا

 ةمحلا نممسهل قمساقرت وب الفددا.عىقهبحتداثلا دودولا كيلا دااو ايس هنم قف

 نممّدقتامهللا كار ذغنل دعبلاو درطالال قياسا ار دا اوءاضقل ا مك<الا مهم تازئام اهناف مهيصاعم
 فودوم لكىل_عفرمشل!نمهلام دسجلا لوعفملا سما نيبعملل ةرفغملات 3.سفرخأتامو كانذ

 ىلع فب ريشلاف هسفنب هفرشوه انك هإ_عذو هقلخ هناهللا ىلا بوسنموهاعملاعلا فرش ناف فرسشلا ||
 نمتاكمملاثعبامجمومعلاف اصوصخواموع ثعاببلا هللاالا سلو هناذبهفرش نم مَا
 ىلعرتعي ل ناو ةدتوشانادعا ناكمال نأب لاكن نمالاد-أ لك هب رعشد ل ثعب نويل هدرا

 صوصخ م ةصاخ م. ءالا اذهب هيلاالاهوثءداسخ ىلا نيعدوجولا ناكاساو اذه. لئاقا اهيلاانرمشا

 ةفانسقل ىلا خزربلا ن ءواتوموامونحزرباا ىلا ايندلان 2 ا حلا

 هدابعلاهب هر نب نعسونما بعاو هوهف ثعابلا مسالا ن نك زيعو لاح ىنولاسعلا ىف ثعبو و

 ةعاطو هللا هءاطن ءهر اًواسانع مهلة داع اوريمللا هيفا هدايعلووهالاهلا ال هنأي + غنل كتوم

 0000 نم هنخاوناكاعمهملع دنهشو قالخالا مراكمنم هيلءاوناكاموهلوسز
 | ةج-رلا لوم ىلا هد تع مهلا أم ناححو ,مءافءو مهأرفغ ثدح مم هم وهللادممم مهري قالخالا

 هلتااهزربب ل ىدانع مو ةفلانخ م اعمملا ءاشالا كلت ناوءاسشالا هل نماوناكذا اهتعسفف مهاوخدو
 :الاهدوولاسس هب تءاق ىذلا لف اناكو ةجرلا ن مةقواذم ىهف ةجربالادوبول ىلا مدعل أ نم

 ْ | العلاج دلت ةيويبو حالا نممق واج اد انت تاعدقو فلا لا سفن موقئاماواه بهل مو ةتال

 أأدوجولا حلا اهتضنب موقئالا اب اولعل اهتيعد وجور هظ ىتح هب تماوت ىذلا لحلل ارم باسل

 نمو ”ىدب تماس لهلوق نم هب دي نيب نك هفلخ نمالو هب ديزيب نم م دعل اوهو لطا ءلا هش أب ال ىذلا
 وهذ فالناودو ءارولا هلا بسنفىىمدهّتناءارو سل ملسو «_لع هللا ىلص هني |لوسر لوقا هفاخ

 هب رعشبال ثءح نم. مدعلا همقعبو مدع نع هناف قانا فال مدع هبقعب الو مدغ نعال قددوسو

 ءاهتناريغ نمةرخآو ات ددو وسو دوجوالا ماعلا نم اجلا ىف مئاف عطا ال دا الاو دوج ولا اف

 الو
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 ةضطرمل عقود عع هم

 ذلا باونانم تفامم» جاتفلا ناني الورقك طارتنشاريغ نم نائاوناودحو تايد أ ||
 قاعتوهنب غلاب مالعلا هسفتةيدحأب .ملاعلا هتامولعمةزثكب ميلعلا ٍاذعلاو باقاعلاو | | 1
 راظنلا ضعيد اراك ةيزلاوذوبمشلا ثيندوجولا ناكااذا ةمخانتم دا ماكلاو ب هانسال سمغلاو ضاخ |

 دوهشم اق قرملاذا دعم هناذب قرلا ىف ةلعلا نا لوقي نم ناف .صوصخ ديانا ا

 ةداجشل ا الوةيؤرلا تعش لخ ديل اسغامولعم لالا عمد اهجو ملامو تاكسملا نم دجو امو قالناالا ا
 اهدنحت نما ول مه ةعؤشلا نوكو هتنيضفاسبج ضيالاو تان 8 ان ضاقلا ا

 يجمل! ىطعنال ىذا !قزرلا نمدط اع طسانلا د> أ لبح نم مظعا نوكحت ىح اهسريو |||

 ءاشدام طسبو ةحلصملاوءالالا ن نءهيفامل كلذ نءءاشيام ضرر ىلاعت لاو مولغملاردقلاوهونهظسب ١

 عفريف هعفروو طسقلا ضفتي نازيملا هد ىلاعت هنوكنر» عف دارا ةحلدملاوءالتالا ع نم هضم كلذ نم | ||

 ءاشن نم لذيو ءاشب نم كلملا عزنلل ضفانللا ا نمزعبو ءانثي نمكلاا قمل |||
 ”هزمانعمن وكب اللا هذ هى واهقحتسإ نهقوةملا وف نازملاوهوريلام دن ءاشإن هرفغدو | ||

 ةسانرلا نمد عذاانجو هلهال نيقبل انمى طعأ ام و هان نم لاملا نم حام زعااشدلا فوهتفلا>؟لذاو

 اندلا فهنلداامعوني ركتملاو نيرامملاهن”لذاابو رهقلاو ةماكلاءاضمانل اعلا ىف مكمل وةيالولاو

 اعد عملا مهتعاطو مهاعال اين دلا ف ةلذل ا مهتروا ن ملذبوةرخآ الاىف مهزعنل نيئمؤملا ضعب

 اووكنالو لاف عمسا اد ىنركذ ىلاعت هناف عبمسلا هسا نم وهتاج اف مهتامهمىفهوعداذاهداسع |

 | اوعدام اوناجاامنكلو مماذان ولاة وعداوععس مما موانعمو نوءمشال مهو انعمساولاه نيذااك |

 توراهو ئسءوأ لافاكهدامع رومان ريصيلا انعم ةتوكن مهداسع طا لماعت اذكهو هلا

 ه كمال هن ًاالريصبلا ىنعم كاد نامالا هرصن ىل امعأ اذا افاختالا مول لاسقف ىرأو عممااكعم تا

 موكا نمهي لصةبام مك اولمهاوأ هب ىتعاوأ هلذخو أ هرصن ءاوس ةقيةسمارب هناف طقفماربو

 لك ةسمكمحلاوا ةدعضولا سدماوذلاو ةعورمشملا ماكح الان ءاندلا فلزتأانعو هذانعنيب ةمادقلا |||

 هللا ل مو وف قلاب مكح ا بز لق ةسفينللا"هلا ا ةماقاو قلاب همكع لدعلا مكنلتا مسالا هكا ذ [] ١
 ةيقانغلا ملال هوا فه فرطالا هللا ل سس نع -لض هعلتانم جت وهلال هيد قالا ا

 ةحارلاوءافشلا ةنمضتملا ةلؤملاةيودألا ىف لثملا برمض نم ىئخناو ةببر كحل ةيوذالا ى ةجردنم '
 امع سالو (نهلامعتتستا نشف امهنأب انلععم هله حسالا قوق اهلرث أالهناف نوكمال ١ ض

 ىرئالو نولمعتامو مك هللاوهلوةوهو تاوح وملالاعقا ىف هنا رس هفطا بان نمو امهتفانطلل ||

 اع ريبخلا د فصوشل هفطلالؤلذ هقاوهاستا لاعالا كلل لماعلا نا لهذو نيقولخلا نمالا لاسعال

 اذ هاشبأ رظناف المالعلا ثو ده ملا بسنت نه ىرتف لعن يح هلوقدهرابتخان مو هداسدع هيريمخا

 :عراسإو مها لقنا كذلا وه ميلا ريبمللا قدطللا لاقف فدطالابرببلتا نرقكلذاو فاظللا |
 نولقىف ىظعلا للعب ىتحرطنيو لاسي ناو له يال نأ هنكمت عم ةلاهجناءوس لئع نإ ةذخ اونا 1 |

 همعانط مهلع نم هيمشرك ذو هيلع مد رك امتهدابع نم ةدابزلا باطل عروكتشما هبنيفزاعلا َ

 لماعي كل دم مكتديذال عركش أن لوقيوهو ههاونوهساوأو هموسرو هدو دح دنع ففوقؤلاو ْ

 تاعس قيلباعهناذو هنأشفف ىلعلا هنلعم 8 ركشامفاوغاابي تأ اروكت هنوكي مهنمبلطن هداسع |

 :ضرعم ىف ليلخنا لاك ذ هلو ةهاالا قل نرك رعإلا كسا ريبكلا .تانادحلا تافصضو ثودلا 1
 ؛اذاذج اهاعح ىتح.ةهاةذخملا مان_دالارسسكىذلا وه هللانا مييصل اةداقتعا عمهموق ىلءَةَك

 مهتسهلا لسع ىلاعت هلربكلا اويسنف از هللا ىلا انوي ٌرقملالام م عم []

 لم ّخ 56

 | دغ_ة. لكل قازرالا نم ىطعااع قاززلا هّقح هةنفواو هقاخ* ءىث لكءاطعان ىلا مهنشكأ

 ا هتعاطزعاف ”لذملا عملا قلعتلا ىف رءانانتمالاف نانشمالا ضعب نم قولا ءامتسا ناف نانمعالا | ا
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 2 ءاعسأب هسقن ع“ هنوكن نمو ”داتفسو ايتالجا عباس نيضاع ثددع نومه هنأ درجت ىب ا |

 | "ىلعلاو ”ىئغلاو نطابلاورهاظلاورخ“ الاو لوالاك تافاضاو بنابنمم هيل هن موقت ناعم

 | | هئوكن مو هاندحو للعلا لسع همنفات دسفل هللاالا ةهل ' ”؟امريف ناكولهلوق نمو هانمعت كلذ لاثماو

 | قرافتال ةفصلاو همالكوهو انل اركذلا لوزن اهم بلطن لاوح | ىلع انلعجو ىوّتسا شرع ىلءوءاسعىف
 نا هانلزنااملو هانلزناانولقب هءانبلطاملانبلا لزنا ذاق ءاسشازنافعضا نم اذاف فوصوملا
 انفصوثانالا عم هيهانلزنا ىذلا نيالا هثاقبرارقسايو ءانرمصح هسفنأ هلاصس اهنبع ةنبعم ةصوصت#
 :ةرعاموهانيقسوهن امحاىلاهانوعداتب# ادلب ال لعجو ىبحنا هسفن عييواح زك هو هاكسانأب

 نوفدياعدزعلا هبز كبر ن اكسو هلثكز سل مان دنعر وق تام عمهملا اهائيست ىف كلا تاكطلا ع

 | ناكمن ماش هناا هانركن | لسو هيلع هلل ا لص هللا لوسر نعو ىلاسعت لف ا ن نءدرو عيسن لكسر

 هنوكن مو هانلعاانئالّداىفانم لمعت سسااعو هائبجا اًيفاهروهظ ديرب ةمكل دسءعيو بي رق

 ىذلاّن امظلا ءاةستسابو هاندعمبلاهرارط_فاوهئاصضلاو هياقو ض هاذا هنا سا ىف هديعدتع

 ةمهمةلزانو ةلم لكملاو هانمعطا عئاسملا ماعطتسابودانمةسأسش هد ل هءاجاطظ ءام بارسسل لمت
 اةاوةيوهانصاانرصتاو انج راو انلرفغامسغا نع مادا انءاعدىفاناو قبو هانوعد»افعضا | نعامهعفرنا

 | انلمكتالو انيرانابق نم نيذلا ىلع هتلج اا رثما انملعلمحت الو ائيرانأ طخ اوأ انين ناانذاؤتال
 | ءائسساداوو ةمحاص هل نا اناوقبو هائيذك انأ دباك اند عد نا هنا انلو اودي و هانم باننا ةقاطالام

 همالك انتواليو ءانري_ثا اهلعي روما نع انانأ هماهفتسسابو هانيذآهقشوهسذكتو هانهشو

 دنعو ءاتمجان لوةيولؤةنامدنعةال_هلا فو مان نعاس للا مالتظ ىف يوهان ثدح راسهملاننيزعلا

 | انئائواد هاشءاوس تاطنملاذاو هانرصت هس دةرمصت اتم هملط دنعو هانفاذكسسا انله 5 ىفانر قس
 | انئاعسانو هانقياس اسما عب رسااوهوان_بوفتانشساعكو كلش لا ملك ف هيلعان دقعاو

 أ انرصرو نان اسني ةوكب و اش امررعلا ولي اذلاو عشا ناكهيدا ةوظل ا انتطعاو هماعاذ ل دا ىلا
 || ىذلا هس ىو هانرزانل عرش ىذلاانرامعاقو 9 جلا مراسل دج وااو هاني . ارو هانم

 ظ نم هَسفتىلا تدئامل كل دو هاندرا انض ارغاعسج لينلو ءانلمأو هاندصق هيلا 4 اان نذا

 تعنلا نع اغارعهناالا هقيقطاىف هلعاعما تناك او ءاعسالا نماهريس غنود ىسمل اءاعسالا |

 ِء ءيث لك ت عسو تلا هتج-ر مومبعت نجرلا هلادو هلو# ثمح نم هلنا ”لجوزعوهذ سلام

 ا هقللل لاصملان مهد_توااع برلا هدابع نم نيبثانلل ةورلا نم هسفن ىلع بواانع مي>رلا 1

 0| هللا اوردةامو هلوقب سوّدقلا هكيلمو لكبر هناف هيلا ضرالاو تاوهملا كامن تالطا

 | | نأ هدامعنم هرك اممهسلا ب سنام لكن مهتمالسب مالسلا هءفدوام لكن نع هم زانو هر دق قدس

 أ ظ هذابع ىلع نمهملا هدهعباوفواذا نامالا نممهاطعااموهدابعقدصامب نمؤملا هلا هوي
 1 | هعاذتماو با اغيال ىذلاوهذا| هبلاهت نم هّبلغل زيزعلا مهيلعو مهلامم مهلاوسا عج نم هيفمهامب

 | هتبقى موف مههرامشاومعرار طضاى هدا. .ع«بلعربج اع رابخلا ماش نأ هيدق راح |

 0١ نمارادتملازادل- مرق ني هفاطل قت ف ميل !هاوزننمقش عضل سوقنلا ف ليعحامل ريكملا

 لأ ئرالا داحالاورب دقتلاب قلالا كل د لاثماو كعضو بمعنو ح رفو ٌسشدناو ةلورهو عابو عارذو

 اروص نم مها لصملانيعا فروصلا نم» ابهلا ف تفامب رّوصملا ناكزالات اداوم نم هد_جواامع
 نمرتسن رافغلا ةطاحا تدق لخ ديل امواهع طيحاامو فرعامو اهتمركت امهءلادن وسنءا ىلتلا

 ناوك اريغون اوكا نمروتسلا نمل دسا امروغغلا هملاريسلا ةيسيرفاغلا تلو ةلاوغ هداسع
 | كذيو هبركشلالو ءازجال مننا ء ايطعلا نم هن ماع باهولا هداسع نم هعزانن ا راهقلا

 مدع ذو مهدي زف هوركسشبا لاؤسلال .ةىطعملا داوملا هولأسامهذانعىطعملا مركحلا|

 أ
 ا

 نيو



 ؟ و6

 ا مم لل |اهاعس ةصاخ ةهج لاية ةسسانان سها ا ذه عمو هللا هجو مناور ا لاقت هنوك نمو | ا

 1 بايع املس قا اهءارتحابأب صماو ىلملا :هليق ىف هلل انا مالسلا هيلع لا .ةفاهيفاناهسفن |

 ايلف ابتعابقر هاتارو دانتلا نق ىلا اننرطصا نافل قرالوا اًخاهلمقتس بتالناوابت ”الصءاداو |

 هلدأن ع هرفس دنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق وكن مو انثمهقا:رفغتساو ةقاطلا دق

 ندءانملا برقا هنوكن هو ءانناكو المكو ذك" نأ ان هاو ل_الا ىف فل اورق سلا ىف بحاضلا تأ

 ان سها هنوكن مو هانريك نورمدمسال ن نكلو مكنم هيلا برقا ن غو ”نيضاخخا حاف ءفزقبو ايزل لبس ا

 وذو انمريبكسحلا غاب نأ ىلاريممل !نماهم ماقال هللا تامرح مظعتو هيلعابتا الدإ هلئارب اعشمظعننأ |

 جرخ هملااليق ايلف هلا اشم 5لاقف هللارارسا نما يس هدنع نا لاء السر انهناول ليقدقو ديزبونأ |

 0 ا 5 ر عم هيا ذآ قاري ريدي زيونأو هل .ةلاوحخ اب ىبرذ ةماخت هنءاضامهبلا لج رلا |

 || ىلا عت هلل ارارمسا نم رم ىلع ندوب فم ةعب رمشلا باذآن مايدا ةماع ظفع ل لجراذ_ههيحاصا |

 || محال_د ىلعنيذلا مهو ١ وسالدلا قمهلاحمهباكَر ب 7ع. ىف هللا عممهااحرارمالا باص ناك |
 مهعم هنال مهماف رممتو مول اوحا ع. ىف مهمزلب مهتال_دىف هللا عمال ءاسعملا نم مه هزلب اسك نوُعاذأ|

 انئاكحرس ىفانابا هت المن ءرهائمظعه لام اوانه نك ةمعملاءذه ق نوعاري ههفازفاك غر 0 ١

 هئعشب رمشلا انيفن هدم وس . مسا لالغالا ىئاناباة حان هو هانللج |ابيش هاباانأ دوه عش ا |

 هيرب شا ردو اسمك هانالههللاالا هلا الانلوق ىف ل كهتب و هانت اوىلاعت |

 انيك انمانماابرقاناكو انعانما او ابا: ةروظ هنوكن هو هاندا تاناالا جلاء سانلاف نذاو | هل

 هدعولو هبات حض نم عضومرمغ ىف اوديو هام هْزنو هان دص ئث دل ثمل سل هناا هلك كا ذاشما |
 بدو هع نأ ان سعا هئوكن دو هانقدص هلا مالكا ةفاضاو هءاطش ىفانت :ءاسا نعهزو انوه دمعوو |

 قى افالاىفانتانامهمرتس هلوشبَو وللا هلا نيبتما هنءثدلاو هر لءلاىلا لودولا ىلعةرّرعاسنل ةلدالا |

 نأّدب الوالا هءلطت نا امَمبلطالو هانباطام هنا :اعاملو هاذياط لع هركذامب ل دمنا مهسقنا فو
 اندراوانعز ىف هانر قطاف هان دوو نث رهالا اك ىلعو كلذ نعز8أادام او هماالو دولا ام هد د

 اوضرقا هلو5نموءان دّقفف اذ هنانر فظ ىتا ةروصا اريغىلالا هنا سس لوح هاند وام ىلع هّرقن نأ
 دما اذه ىلعف هتمءنا_ماو هنمةمعنلاىرننأدي ريهنانسخلا,ضرةلادسةتبانإءانتعاضرق هلا |

 هيلع مكباملاعل ار وص ىف ىلككأ اروددنءهناهانل ارهظاسأو ءانطرقا منلاو ماسعنالاب ةقرعملا نم |

 هلل ن نالسو ه.لع هللا ىلصريخ اوىلاا أ ىذتقتروص فروهظدقوروداان داع ةرمانام قئانقح هطعتاج |( |[

 هلل أ ن كلو تع مرذات ءهرامو لاف امهاذنوناسأالل هنن ثاق هال نا مالا لامناراشاف اول تس لبال
 ءوعلطا [:هذابعرا م ١ ىلع عل اطاوهدامع ىفهرارمسا نم ةنلعانءاط !امنو هانا شير ءتلا اذه نموىر | ْ

 ولن هو ءانفئاك العمال انعالطا ةبسنرغب ندب انا عموك نال ةةيقااألا نم كاد نههملع 0
 مرح هنريغ نمور ورغ هنفا نا دسربخ ىف ةريغلا ثي د ىف لسو هيلع هللا ىلَد هللا لوس ٌداكارومغا ع

 نءوتاقدص او ىدي ناو مّدق هلوقن ءوءانرتسم دبعو هتما رت ناراغب هللاناو شحاوفلا | 5

 ةروص هنوكب هروهظ ةّدش عم ىنخ اوّرملاةلزم ءانم هسفن زا ةنوكن هوهانبحاطم# اًنأرو نم هنو

 | انوعد عاد نءلد هلوزنىف لوقي هنوكن مو هانم ءافاذخالا دير هنأ ابناع مهوعم لق لاكو ؟ى' لكلا
 قيرطاك ا رااتعمهئانإعا هنوكن مو ءانازانا ذل افماؤزة جلو مولثاس ندو بئانئ م لشو | 1

 رطب ىذلا لاك ىفا لعد ديزتال اهبانرهظا ةروص لكبان رهظانن وك نمزءانبحاص ظةط اودوومشلا ْ
 ئ : لك يوه هنا معي انمملاعلا نأب هلع عمدتلا اونلاةذلوقلاقدا ءهنوكن هوهائقفاوهدامعىف هنا 5

 لوق دنءهلابتدحأ اوذكهلا نكي ملوداونلودل» ملدمدلا هلأ د [هتلاودلق لنا هنوكنمو هانسنا] ٠

 موقت :ىباع«بلطت» اجساناشل سفن ىعن هلوكن مو هانت كيراسنل بدأ السو هيلع هللا ىل دش دوو



 ا

 ةّسبانلاناعالا يوتوب ور نو نسم ودام ”يبلا نم طمخملايءاملا نم قلعتام همسلو سمغاا ىف

 أاهانت الامو اهلةيابمال ةساثلا نانعالاوهدوجول ىهانتلاو ددعلا» ذخاررو همم يأ انالدوجولا ل

 فرط يقرا متمج ا لثم نح صولا رو لااا م عيدبعم عرالو ةحذجأال

 |قطنم ىطع أ دقرمضختا ناكو ور ”اطلا اذه لوّةدام ىر دترمضحلا هل لاشذ ةنمف سلا فرح ىلعوهو هر ادن |

 علميا ماليلا هيلعىم .وملرك ذدقرمضخلا ناكو كل ذب ىسسومل عال ضم دثعام الكمر ةنناكورمطلا ٠

 ددعاو لكد_:عناكى ذل اريثكسلا ملعلا عمرمضملا | هلعنيال هللا هلع مل ىلبع ىدو هو ىس وم هلبعبال هللا هلع
 ا نمءأ.-ثلصح دقدنا مولعمورئاطلا اذهرشنامر دقبالا هللا لعن م كللعو ىلع صقنام لاف امهم

 ئثهللا لعنمانإعفردقلا كا 3 ىف هللا عم هكرمس لعل !نءرضخلااو ىبسوم هلع لهح كل ذك هرشن ىف
 ا 10 نمل لامة نيم زيعتملا هسيثنلا عقوف كلل ص لو قبامو كل ل د>ام َىَمْد هللا هاعبام

 رتغمالاامهاعرضا لاو ىمواملعلا نم لص لىذلاو هانسم "ميلا ن نم لله< مل ىذا!نال ل < ملام

 نأأالا سعالا سفن فش *ىللدح هنا فك كنال اناف ةصاخ لصد ام ةهد ن نم لالا برمضءاج كل داف هاذنمم

 انمافوصومناكن مو هنم تادح نهفصتال هاو مح ناك عون ”ىأب سوفنا | ىفىناعملا لوص-
 عملا كلذرهظاملامناو هل لصح نم دن ءود اك هدنعوه لب هنم عاملا دنع لص> امر دب همم صقن هلا
 | حارمسلان 9 رونلاذخ ا ودوادهدبؤبام سوسحلا لاش ا ىفو كارتشالا هب عّو هنا كح نيل ىف ْ

 | لقي نأ لباقاادا دعة_سان كل ذل صحاماو ئ هنم صقار الو ىهانتنال لث انف هب دقتنف لآ :اسفلاب
 ٠ ملعتلاولعلا كلذك اسر ل اعلا“ المدقو. هلاح ىلع جارم» .حارمسلاو مئنجالنأ هنمذوخأل مادا دعت ساو

 ةرضح قاماك اانا نا لعتل مث ىلا ملا, كلاظام ةق.ةلاهذه ىلءو ةعسااد ذب سوسحنا ناك اذاف
 لاو-نانالا عبشاذا ةرثكى هيالاهم كلذريغو لاؤسوةدابعوتالاومن ءاهماهملا فاضت ق حلا

 ٠ اهم اعمواهظافلاموسرلاع ءالعدنع ةءولعم ىهو اه الخ او ءاجسا هان أب هسفن فدو اذهاو هير عم هسفن

 | لسو هيلع هللا ىلص هس'نعلاق اك اهئاسعتانامعاابهنم مارال تساي فاساالا ها لحإ دنعو

 1 كلذ هبشو ني ردانلاريخو نيركا اثلاريخو نيالا نسحأ هنأب هسف:فدوو مير فؤر نينم ومات

 | هيرق لل ذاوذختاف ةعوضوملا ةبيهلالا قب رطلاو ةعورسشملا ةنسسلا ىلءهقلا لحأ هيفدنا كلذ لكو

 ٠ | هدابع هنم هبلطي اماب هن وكن ءوهانمااو ةمهاالا ةملهال ا هذه نمان اذ لدن ماس: اعجب هللا هنن ا ىلا
 1| ةيملالارابخالا اهب درواروماانم لأسو ة.فللا هفاطلا فانيلا لزن هنوكن هودانلاًاس هنو دانس ني

 | ناكفانبحاو تاريسإ لفاونل سلا ار رة 7اذا هنوكنمو هانامقو كِل ذ ىلا انردان عن ارم هل ساب

 || ما قيامو هتروص ىلع ملاعلاروص عسب نوداننة ل هنوكن ءواككه رو مبان اوق عس.دبوانرمصيوانعمم

 ال انلعناوكالا فرثأتلاو انءلاعفنال!اناطعا هنوكن مودا :«سوانملا فضا ىّتح هءانرهظوال درو

 || قاذ راقتفا اهلاانلو انع غاهلة دو ٠تاذىلا اندانتسا نمو هانةق-و هنم كلذ نمانل لصحام
 نءامانا.عا ترهظام انما !ةمسست هلهمل | ان داةسا ىذلا مالا ادهنوك نمو هانفرع انئاكمال

 | سانا[ هوقو ماعلا نمئن ل تح ةروصو هيلو ءانلعب فصتو ان موقيأم عجب مهبل“

 ا ةانارو»الانوكلا ىف لعافالفر هاطظملا قرهاطل ا هععا نمو هاندهشوهل انعم ش هللا ىلاءا رقفلا من

 لعن ىح مكنوابناو لاق ام هل املس كلذ ناك ناو مهنمنو كح امو. دابعران“ بلطي هنوك نمو

 | | !كالزنت تان دا تاذدب هسؤنفدوهنوكن مو هانعلاط كراش اول دو نيرباصلاو مكس ني دهاسجما

 || لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلا حوا هنوكن مو هان دةدعاو سفن ىلا هم-ساذالوقلا كالذي اممآ

 أ رؤن هلا هلوق نمو ءان خت هاج انوها ذا ىل_هملا دإبقىف هللا ناومارتكن اكهلا دبع اان لوب نأ

 ]| ىردبكو كاهن اك ةلجزلا ةجاجز ىف حابصملاحابصءاسيفةاكشك هرون لدم ضرالاوتاوعسلا
 ا ”انبشنو قظرؤران سف ولع« ىنياعت زداكب هس 4 ل ا
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 ماو ل“

 دييعلا لاح قي قيضَتلا ف هاطعا | ىذلا الا قملا ديربالو

 دوعد جشع مهتم هدوكخل ١ هلعءف هللا نك و

 دننيال ىذلا ريبتا نمدل | املهبلادؤوسملا بستو
 ٍْإ ثداح اناانريخ نكن

 دوداعا ني_عنهفاناوقىف ظ اور اف هبالاتسم عن اش

 هحاهساو همعتسف هيث داوم ابقى همجسلاو هبانمعلت ليس هنال انمعئااق ثداحالا عناق 1

 رظناو ىرتاذامرظناف سةؤرالو معدي قرال « سفن ىوسءاراغنيملاعلا نع -ىنغلهناف هلاكو 5 ١

 | قطر ىحر كل م 2: يضم نانف الات فدي رسل نصل ل
 هللا ططساام اوعمتا مهنأب كلذ ناكر م قآرلا كلذ ناك ب ضغو طمس بضع اه مكح ىضتقاناو |

 بذغام هبدض غاامدوهم الولف همضغا ن م ىلع بذغل !كل :لانوداعذ | هومضعغاوهللا اوطعسا دف

 هللا فاهسالو تافصطاانع هيزنتلاو ىرعتلا لسصالاناف 81ج دج دع طاسام هططساامو |

 نالملاعلان ء هانغات اداب ديما نع قاسطي نأ ىلو قطاف ىلةةسءال لوي ديزيوب ناك اذا
 ملعاو بلاط هلوهاعاينغ هنوك مصب ل لاعلا باطنام ىلا فن اكو لف ناوك الاباطتامناتاغصلا 1 |

 نحنفانئام ءا ىو تاككمملا ىوس هللا كلم سدو دنا كلم نهضت تار منا ةعمالسا يمت اع لا

 ملسو هم 1ع هللا لصهتتال وسر لوقو ضرالاوتاوءسلا كام هل لك اًملاوهواكل ءناكءاني ودكلم |

 0 املا نامعال ا ىلع ىاطنم ىهو م :ةظفان ءاش هكملمو ٠ لكبر هنا هللا ىلعءانما اف |

 ه.لعهلوق صأ | تب ا | ىهلالاريدش ا ىفرطت مث ىهاننلاب فصوبالفدجويلامو ءانتمو وفامتمدجو اف | ||

 دنحول مدح وامثال ارخا الا ارهظالف ىهانتتالرمالا نالرخآهلامو ىرحآو مكلووا نول مالو ةالصلا | ِ

 ىهاسنتب دقو ىهاشت الامىلا اذكه دعب دجو ىذلا اذ هىلالةةنورخ الا مكح كلذ نءلوزيفرخآ | ٍ

 اضعها الو ملاعلاصاخشا ال ةهانس عونلا اذه صاضماناف نا فالاكصاخ عون ىف مالا |

 ديدج قل نم سد ىف مهلب هلوقودو دحأ لك هل ءرشءبالرخ ؟هجوب ىف نالا ع ونلا صاخشا قش
 ىلع ل ديو دو-ولا تانكمملا ىف العاف حلا لاازن الف كلذ نمدبال سفن لك ىف دددقي صنعت لكنيعف ||

 صاخا لاخاهذهاهل ىتاانيعلا كلت نوكتنأَّدب الذ لاح لك فداسالا لعام ٠
 يي عخ او لاك مك :نم دهوش مف هلاوزو هيضمدهوش ىذلا كلذاهل ناكىتلا نيعلا كات
 هرّرداك همق مك اناكنل د ه عقوول ىأ عانتمال عانسما 5 ىهوولت هيوم

 ع ينزل امنيع كلذ نال ريدا اودو أش ىلم ىف كاذدازام مكتم لد ر بلت تا ىلع اواكلاكم

 لاك مدوجولا ىف ةدايزلاو صقتلاف توبثلا كإءداراامناودودوجولا كل مةداءزلا لتي لب هكلم ىف
 ا. ىكلم نم كلذ صقن ام مكس نم لجر باقر ا ىل_ءاوناكمكتسو مكسنا كوخ خا اومكلقاثاولو.
 دحاو دمع ص قاوماك بل لاق مث هكلم نيع لكلاو هنم صقر فكو

 ا هانا ىطءملاو ىطعملا نال ات ىكذمنمكلذ صقتام نلت مهنمدبسباو لاو تيحلا ١ ولأ سم

 فوصوموهام هنمو تويثاانفوصو هوهام هنءكلمنأالا كلم نعئنجيرخاف هكلمنيعىوسا
 فصتيال هلئبامنالامو لتي اهخال تبان كااو ايهانمتءنوكينأ دب اله_:مدوجولاو تو.ئلافدوولاب

 هدوت>و لاح ىف هنمعبتودتل اى هنال تو.لا ىف صةنودامدوحولا ىف هنم لد>- ىذا نال صةنلاد

 ”ول> هد هاس اخ دازالو صنم هنوبثىلعوهو قالا هنت دوبولا هسف دوجولا هل هاس 3 هللاناالا 8

 انآفهب قاعي امرطناف يلا ىفهّمبغاذا طمضملا دج لشد ىف ماس الامم هدحو ص داتو نيعت هن *اكدوجول

 مان «هيقلعتدق طنخما نا لعن دو بولا, فصتام ةباثلا نامنعالا نم ناملعنان اهلنا

| 
 ا

 أَ

 . / ظ رج تينا كمل

 أ

 ا

 كد َ 13



 مو

 ءامسالاهلف اوعدتاماءانسرلا اوعداوا هللا اوعدا لقاميهوعداف ساس ا ءاسعسإلا هللو ىلاعت ها لاق ْ

 فاك ثم تارمضم است موره اوظااىهو ةفورعملاع ءامسالكف راعم اهتم هللا ءامو» -انامل_ءاف سلا

 نونوا زن نق لدم عج اريعذو كا ذنم ةسئنل اريمضو بئاغل اريعضو هئابو ماكدملا» انوةنانوباطخا

 رخس لم مءاعسا اهم ىو لاعفالا هلع لدن“ اهنا! مهووهو تنأوان أ ةلكو نت ان لمد عجبا ريعذلا

 ل ارس هلوق لم هيانم هللا نع اوبن ع نك.او هلل ىف مام ةيامحل اا مل رح

 لاعفالانال هنا نع هضتئانىعملا لذا تاكمملان هام نوك ىلا بو: م لعف لكو ّراسا مكس:

 1 [انكن يتلا لعلا هيطعي امفريثانلا قلعتلا كلذإ مكحالف دجوا مدل عفا ١ك ذي قاعتءا 5000 ظ
 | عدل جال قالا بادو < عقودا هللا نءبئانهفوهتلاعفالان ءقول ذا ىلا بش ام

 ا هيوطوأ مذ هيقاعتناو لسو هيلعهقنا ىلصهلتا لوسر نع ميصعلا فدرو اذكح دع نأ سعي هللاناف

 ؛ لتي لو تضم اذا ضرملا ىف لاهو اف تي وهف ىلا - كلا لوق دولا لك هللا ىلا هم سان ل باع

 بيدالالدعااملاعلا ىكفاهسعانأ تدراف كلذكو هاف هنااكض رف هللاالا هضهاامو ىنذ مه
 اندراف ٌمدلاو دا عضوم ىف لاو نيهبلا ق-ىك رداراقدو اق لاقو بيعاا تدرأ هسفن نع

 1و هلل | ممصعأم قدح ىف دهم | نوفل ن نم هشاملو سفنريغب مالغا | ل_:قىف ملا نعذت ن ههيقامل علا نولي

 | لعفام ىنعي ىرم ا نع هتلعفامو لاق ئاندالا لاحاذكه نمءالودرقاموان درا لاسقف هن 5 واهل

 مكح نمروكذملا كل ذ فام هناعمالف عما ريم هسفنن ءقملا كا ذاق هن هلك الا لب ىسمان ع

 قكاذاو ىميسملا ىهو تاذوا صاخ مسالذ درفأ اذاو صاخ مسا ةي نو هتاذلف ىتاذاو ةددعتمءاما

 هللا ءاعسا عجب هانرك ذاهف مو او هانرّرقام ىلع مسالا الا سيلذ لعفب ىيكاذاو تاذلا الا سالف هيزعتب
 لعاشل او قلافلا لم نمعملا نءءاج دقو زيعيال نأ جب امو نيد نأ شام اهفناف نيبعتلا قب رطدال |

 ءاثنمرذطسي و ديكس وهدابعنمءاش نب ئزهتسي ىذلاوهورشاسلاو دئاكملاو ئزهتلا يلو
 رطنا نكلور صد مه ذخايالهياونو باوذلاءام«انالو كل د نم ئشب ىعسنالو هركذ ثديح هدانءنم

 | لسرلاو مد اكل عفلا كلذ ىفهللا نع بئانوه ىممملا كل ذف ناوكالا نمنوكىلا بو#ه لعف لك ىلا
 | اذه هَتاح نركجحرربس ىلع كلذ نم هينئلف هللا عاطا دة لوسرلا عاطا نمو هدامع ىلع هنل!ء 1 ذل

 لاعفالا نمن!لوقنف ىلاعت هللاب اعلا ىف اهلك ة داعسلا نال مم داعس همفامبنينمؤملا دمقنل باَكَلا

 دجلاو حدملا هللا لعام لاعفإلا ن نمو كلذ لامماو ةن هللاو هملع بضغل او هلءاسفب ملا هللا جاعام

 فصلا ض هنأ هنضتانسودقونابخألاورهلتاوديازتلا] نأمل اور ككلاوةر زها رعاشي
 نولم_عتامو مكتاش هللا وهلوق عماهلعامنب ملا قلع ىتلا لاعفالاءنيفوص ولا بحال هنااا اد
 ئياوتلاو نب رباصلاو ننس اوني ركاشلا بحي هنا لاقو سعالاو قلدنا هلال !لاكو هنن هاكر هالاو

 ءاحامو نيملاظلاالو نيد فلا بحالو م-هلرفغيو نفرعسملا بعلو وقتا نيذلاو نب رهطتماو ٍْ
 نآرقلا عجب ىهقلا عم اونوكينأ هلا ءاءاعلا نم بدالاف ”ل>وزع هيدعالن ه ةفض٠ نمار لاى

 ةيسئامو لصفنالال# اهنا اسال لعمال ةبناخ يعور اورو تا لقال" عصام ٍ

 انفّرصت هف فّرصتل امل قلط|امو هملعدي رتال هذ لصفام صفت هانمعوالصغم هملا ه احسن الصوم ١

 ' رعش لعأ هللاو همس اسمو اندمسدو د دنع نيققاوا دع نوكتل هيف

 ديزملا ةقعوكشلاب ىجتننف زياسلا | للفو برا هئاق
 دوحولا لودم> اهلوا ةفافرق فلاب انوكحا

 دوهشلاىفانفلا تاماقم ىلا | || امتاد ءرارقسسا اذ د_هرو
 ديري ام امنأسعاىف لعسفي || || لسسعاف ناهس هال ْ



 بما
 مؤذ ل ل

 ىلءارداه هنوكل هل إن م ىذا ىلعربص ا دحأ نم سياربخلا درو دقو نزل ات دعوهف هنن د_عناك |

 مك ىلع ىنعا هسفن ىلءريد اء او د١ ىلعرب هاسق نقش ىلعو ميلا همسان لوعوذخ ًاياموذخالا

 يش * لكوطنا ىذلا الا ىذالا هب عدباسع قطن ن قطناامو قطنلاب عقوامناىذال نال هئاه-ا نم مسا

 هلاناف لدعد ولط او «ئغ ير د رلافانيلع دوش لهدا ولدا . كلان اوهو

 ةقدقدلا نأالا هضراعالهدارااعنوقط:م مهراشن اف نور وب#م مباع عملا نيراتع وسو ا

 الا دوللا تاافامو هباوةطنام نبع ىو اوةطنامى [١ < ىطنااةَوق مهاطعا ىأ مهقطن هللا نا همته ١

 هركلاورارطضالا نو دراسالان عمو اذا كلذ ناف هبت قطن ام ىلا فارتعالابَت ضي نام هقطنم ملا

 ةدارالاو ل2 ىف ةدارالا هلام ةلخ وهلا ىأ ليدسأ وأسر دهان, ةصد# ةيسل هنم عقو نم ىلا بسن

 هلل ىذا هفامم نعم ام ساب تتلعتف د_> ال ةقول ع نوكق دوجولاب ف صنت ال ةم-سل قاعتلاو قلعت

 بدل هذهراضكتسا ع نء الفا قطانلا نوك عم صاخ قلعت وهناروةكوااركاش هن ىعساممو هلوسراو
 لئاغو أل هاج الاام دانيل ااح رم -اول هناق ل_صال ا مك هللا ىلا اهةرواولك
 لعلا هعوقوب وبس امالا تاكل نم نكك نكم# نيد رت قيد 1 هلل ةغلاملا ةطا نم هنا مث

 هسفنىفمولعملا كا ذ هل ءوداعالا تامول_ءملا ن ءامولءم هللا ِل_عامو هءوقو نمّدب الذ ىهلالا

 عت لعلاو للعلا عد ..دوجولا ثو د ىتعب ثدالادوجولا عم شام مولعملا عت للا ناف او

 هدو>وىقهنر عطىذلام تالا اذو ىلءهنوش ةمشد ةقاعو هما لاحت كا ولعملا اددومولعملا

 هنكالءام ىلءةسو.كلا 0 , لول مال كل 2| ذه قالادلل وة.ف مولعملاالا هنا معا ىطءأ اك

 ثداوعلل لي سل هنال شم ”ل_+وزع هل ث دحتالو ءاشب ل هنك 1 ءاثولذ ةغلاملا ةحلا هنتذ كاتلعام

 ب تجويع <

 هللانو ذوي نيذلا نا هللا لوب هانرّرق ىذا مالا 1ذهلف عباتلا عنان ىمهذملعال ةعبان عيلان أ عم
 ركذو كلذ هل ىئش نكي لو مدآنب اىبذكو كاذ ل ىف. نكي لو مدآن با ىتش ميدعلا فلافو هلوسرو

 ىلا مدعلاوه ىذلاًريثلا نم هج ارخا ل-ضف نه ىلاعت هملع هلال كلذ هل جد نكي لو هلوةف ثيدحلا
 ناسحالا الا ناس>الا ءاز لد قالخ الا مراكمىف لوي هنن او دوجولا وهو ىلا عته دب ىذلاريذلا
 نكمملاءاطع املا ذكزاوج عم اذكن وداذكب ماكح الا كالت ني_.عتواباذإ ىسملاءاسمسالا ماك اف

 له أف رعو ديعلا ىدا ىلعريدلان قلما ف هتاوق وللا ىلا ىذالا بنان هنأ هسفن نم مولعملا
 ماظعت دلتا نم مهل نوكمذ ىذالا كا ذ هءاوعف دما مها كاشلا ةر وص ىلعكلذبْنم م واب ند ءانمعالا
 تاركا نا ىلع ا :طرتشا م ةرمض- هن امان رك ذدقن ةسع رض هذهف لبق هانرّرقاكءاز ءاذ ا

 ثالءأأ كإ:٠ نمائركذ ىقلاهدهقلخ ةئاميل هلل ن ااه هركو دقو بدنا الرمصخت الواكس ةءهلالا ا

 هيلع لعن لاميق الط از وع اماممموملعالاماسمهوملعت ام هئاسع*ا ندوةرمذح وهف يلا مسا لكو اد 1

0 

0 

| 

 ناءرشلا ىفءاح 9 نكل هللا عمايدأ هسنع انبكسن بدالا ءوسن ٠«فرعلا ف ىذتق:ااهزو ف الامان مو

 رس انف اذا اجود رنتك, اس ايهما زا لاوتفإلا ايناو نعال طنا كلذ نم

 قلطن أم ن نكلوهللاالا قاولا رم ودا ةياقولا ىدنو يل لانرسلاو

 مس :أسانلا اهيأان لاو هنال ىلأ_عت هنايع-ا رم مع اود هءلارةةفام نكحلب لابرمساا مسا هللا ىلع

 ازّءْخ ةرضح ةناماتم ودل رولا ب هللا ناك ماو دل ”ىخااوههتناو هللاىلاءار ءاردفلا

 له أ اءاورتوأت رولا بعرتو هقانانةدنحجاوو ةثامنوكت تاريططل ضال ةمعفشااب 1

 لسدْسا!ىدوءوهوق للا لو هلئاو لزناانياع هنافثآر ةلالهأن ةونآر اا ا

 « ( ينحل ءاسالا ةعما ا ىهو تامل | ةرمضحح) ب :



 56-5 هعءاأهو
 | ا اد- صو الهسوالهاهللوقأ 5 أ دعوالو د_فقريغ نم ىلا 2قنع

 ُ ىدعت هلموّد نم ىرعد تاانف هفوذح د_:عراصالا ب بهذ

 يسلب ب ب بت سال"

 ءاشب نم اهثرومل اهثروفاماع نمو شضرالا ثرن نم انا ىلاعت هلل لاق ل و

 هناف اهلعنمتاماذاالاثراوودامو ثراوال ثروموهذ ىصوملاك لد ملا هذه فوهفهد اع نم

 اهاعنمو شضدرالا ثرن نخنانا هلوةوهفاءهل ثراولاوهفْكول_هلاو كلا نيب 3 لتر ا :

 | ةسفنل ء ءامشالا هقلخ ن نءوملا تعزئاذاف اهاءالاه5 هعسمج ثمح نم تماانالامفن مو لَ م

 أهقاماقارفهنع تزيوا هعزمتو هتترافو هولا اذه ن نماهقراق د اهذعيلاهضعن اهتلشاغاو ّ

 أهلا هعلط ىذا اؤهو هدام نما ثي نماسثروت لوةودو هنمثوروه ءقلطاو ثراو تنأو عامتجا |

 دوعتامنا عفانملاناف هسفنلالقاغلل قالا قافن قواخلاو قااملل نيب هي قرف ىذلا للا اذهىلعأ

 هلدسعانا لعنل هانعف هديعنلانةاش ناك ناو عفانملل دجوملا عفانل اوه هلناو قلد ىلع قالت نم
 هقاخ نعزيع هنا عم توعال ىذأ ا ”ىمللا هناع وهف لعب دودو مئام هنال كِل ذلءنال انمدعلاحىفاناف ||

 اهئاربكو تانثداملا لال ال العناق انمالا هلّمعن ال ىذلا ءاب ريكلاو لال |تاق_ص نم هيلعوهامع
 امي هفصنال تان“ دل او ث د هلكذلل ذناف انسذ هم ذو ا قمل هدجامم هنلع نام هلا ب نت الوريغال ا

 | هناق انل مول عمريغ هلا هيسنن ىذلا لالحلاوءانريكلاف هن موقيالددجو اامواه دا ان هقطتامتاو |
 لاقف اهنعهسفن هز مثام هسفن فدو تافداان زم هملع ن د ل يل ١

 هزت دعت امم هقصن أ: كح تا تافصلا هذهانذخ أف نوف دن اع عملا ى هو رعلا بر كير ن اس :

 وهفانل ثرولا مانقم كل دعب هيزغتلا ماقفا هم ءانف-صووابم هسفن فصو دق هنال ث رولا مام

 رعش هيزتنلاب هيرن نحو توم انا ئرب

 دوعب العن ىفصو لكس

 ا ىلع هللد وملاف

 اًموه ا.تحؤاللان رد

 نركض 2ك ذىناو

 دو>ولا ىف ةرهظ ام لكن م
 | ديرمى هناس> |نمنخو
 08 منعل | ن نو ىلوملا هناف

 كول ناكو بلق هل ناك

 ويب يب تلم رب مهملة ص ل: >1: ليستاعي اوتار طالوت 1

| 

 رصال رهو ا ١ هضبال ىزااوس هنءالا

 ىلالاب كتبو هملا كش ر رضي هبزم رصبتق تعض

 رع . ىعملا اذهفاضيأو ا

 رتسخ تد!ءاك ىلاحي ىرناو

 هب معلا
 رومصا ىناو ىلرأ ىىسفت تدح

 4 0 ف لقا ناف

 با سس امش سسال ظ

 000 ا ل ا دونك لماما اا

 كلثناءامالا نمام مسا نءالبلا نماني لرنام همل انو كس اذاانا اذلعيل هلعروبصلا سساءاسقب
 ] أ |راموهاك نؤربامانعالبلا ع ر هيلا ىوكشلا هذه عمن كقانبلاربصلا ةبسن ف حدقتال ىوكتلا

 || اذه عمو روب دااوهو كلذ هع عفدنو هلرصتنتل هب ذؤيامو هدو نياناناهمالعاوانذي رعت عم |

 أ ناررصتقاورصتتتا ىذا هقا نع عقدين « عفرا الف هيلا ىوكتتلا عمنورباصلان هتقفيرعتلا |

 ناححجح



 م
 7-0 همنا[

 ,الائماَدَق لا ىلعت سلو لاثءاامنأ لفت فالرهتم لك دكرحابماةكرطا فلوقتام هنعريبعتلا ىف
 ٍ "اهللئم الف اهتاذدلَ دم لك اهمكس تء>واةدحا و ةققح ىأ دا واهنمعءثمحن مدكردسا نال |

 ]| لناف مهفاف ناولاونا وكأن م ماكحالا بح ول ىتلا اعمل عيجاذكهو او حر هظام وم ةعدتم ىف

 ا د اورهوح لباَعااَز هولا نال هوجولا عمجن عيدي وهاس لل هنرك ذام ىلعاعي دب قاحانوكف رعت لإ

 ٍ | ثم>-نمددءْالف (محانها بو 1 ىءملاو ةرثكلاب هتقمقح دة هلت الو هن ..ةحو هل ثاح ن# ||

 كاع ردكم لك دكرطساو ض_ أ لكى ضاسسلاذ لثم مخ همكحي هبلع موك لك هتقيش جو وف هتقمةح || ا

 ٍ ىعا مكدا اذه ىلع هش هد ىلاهنهلوقىفرظت او عيدبل اوهذ هتتعدتبم دوجولا فام لكذ كلذ موفاف لإ

 1 تطاخاوعو لاعلاالا ماو ل اثم رعب دال ىأ ةراشالا باد ع نمنواعت ال مف مكي ثا عادسالام 5

 | ةأثنلا حلعدماو هللا هلعاناالا ل- هبالابف دن لكى ثني هللا اان |عف هللا ىوسام لكودو اذهب
 ٍ راك ل يوفاوو و ا!نوركذتالولف ىلوالا

 . كلذيةمهاالار ا.> الا تدرو دقو كر [١ازا ا الوةرودلا هم-ثتإل ةرودل ناف لاش هريغ ىلءانادبو

 ارهظاموهامناو ىلا نيع وهام ماعلا نا ىلع كلبا دعو لزم دو مالس || مملعع ايبنالا ةمسلا ىلع

 : ااهفر اظانلارظن.ةأر م١ ىف قرااةرود ثدحت ام اعي دب هنوك مدام قطا ذم هكون احم

 . نكلو | اهيتثشكد عام ىرديالوابماشنا فل لمسعتال هنوك عما وعدبا هنأ تحصر ظالاكلدب وهف

 |أرظنلا كلدصقالا لمعمل ن نمكلذف كلا لاملا اذ ههاطعاامةروصترهظ ةآر 1اقرظنلادّرعع

 | هلرنعوهو نك هللوق: نارظنلا “ل د قو هو ءاندرا اذا ئثااناوقامناهلوق لئماب ف كرظأو ةأر لاف

 مكس كذبع ىهامةرودلا كالتْنا مدأَر ا! ىف رظت دنع اوكر دت ىلا ةرودلا ةلزتعوهو نوكمفر ظنلا

 || نيعالو كنمءىهاف كيف ةآرملا ةرودا مكحالو ضرعلاو لوطلاورغضلا وربك نما ةاركا ن١
 | نما كلام لري غةروصا ا كانالو ةارملا فك رظالد ب زاوملاتادوجوملا نمتنأ تسل نميرهظام.

 || نيع ثدح نم ةآرملا فك رظنب كل رهط كوكو فام لك تنارو كهحو تيأركناك ثتالكناذ مكمل ||

 : ماعلا دوجو ىرمالا كاذك نبعالو كغ ”قرملاوهاهةآر 1ادفضص» نه هيلعارطام ث حن هالكلذ أ

 | نامعالا نوكمناامأف قملا دوجووا الا ناسعالا ةريضح ى_عا21س هتلعج ْئث ىأف قلاو |
| 

 رهاظا اووف ةارملا مكحي فودوم اوعو هنمءوهف فار ةروصف آر اا مكحووذر هاطمهلةناغقلا

 1 دوجو نم ةَساملا نامعالا ىرتفةآر اا نيعود قاطادو-ولانو تصروار ءاظأاةرودب رهاظا ىف | ||

 ىهام ثمح نمىرتام ىرتالو ضعبل اهضعب ىءارتيو ةآرملا كإ:ىفاسمترود ىرتف هتماهلب هيام عك ا ا

 ههجورظانلا كثنالاك نانضقنالو ةدابز ريغ نه هماع ىب مام ثم ن نمىرتام ىرتاماو هيلع :ارملا || 1

 : دعب باف صالا اذكهف ىارام ههجو نا ملعب م ا ندم فنا رمالاعو قاردهحو ناد ارملاف أ ا

 ؤ رعش 59 تتفكوكثامشلا || ١

1 2 ْ 
 رهظفا ديالا عدةبموحلاو هدج وم نع عدتبم لكتاف ِ

 رظنفَقأامله_عادبانوكو ةّشانثتاذلاو ةشان نيعلاق
 رثاناك عوهلابفه:مواسمم | || رو_اهاالا روصتدباخ

 ١ رعش + (ثراولا ةريذح )+ 5 ِ :

 دولاوحرملاةولاو ب اندم ىدتعامثزإو ران ثرازاأ 1 ]

 د_وغلا نم نولعتام ىلع مهم ىناو هيف تمهدق ىذلا تدهع أ :

 دد>ؤ ىلا اد>وهارمسم نداز دقو ا 1 مورا ىل ارتاماذا ْ ا



 ١ نيعال بماكتل اوه انهركذلا هجاواميدقهالكناكناو ثودمل ايركذل | صوف ثدحت مهمر نم |||

 عا لاتملا هل سلا ماهم و لام ٠١ اهلامءاسسشألا نمنكلو هعدت ! ىذااوهدتا او عدم هللا |
 م از 1 ماووجدلا قر وادعامالا ررشرلا فا لشق مرسول ال نيعا ا مك< اذكه ةبدودسو 4

 ا 7 ازسل [نل لك
 لالا ار كسا ىللافاذامتاق || || هءركحذاا:ىقاف اناك

 : كلاغيلزينلا تناول ختاموؤلءاموعو ضرالاؤيشاوعتلا عب ىلا لاغ مقدجل عع امحاص ىذا

 1 لكى هل ىذا صال هجولا ىوس عادبالا ساوث لك عن وهف ت اهلا بحاص كنال لفاسلاو
 5 «ثدح نم هدسعو هسفن لام ىلع هناالا ىدوحو لاش مرعغ ىلءوهفءا-ثالار اس نع زاستع هتوءوثم

 0 لعل العج نق ناصقث الو دان ززمغ نم تول ىف هنمع مكجدال ادودولا ىف هدسءرهظام هنا

 ١ || هلاقام ىلع مولءااروصت 1لعلانأب لوةنالفن فاما ماعلا سفن ىف ةروص نم مولعماا ذب الق موا عما

 َ امدعواناكحم ادوخو هسفن ىف هملع ىه أم ىلع بولطا ا تاذإ كر د ملعأ اا اورظنلا اذه تحاص

 1 هلنعملاعل ا ناكاذا مولعملا ل اعلاروصامناو كل ذرمغ ساابو-ووا ازاوحواةلاحاو ان'اشاواا.ةنو

 ذي

 ١ ”عبف ناطلسو ةوق هل لاي ان االا رود مولعم .لكسالورّود:لاع لك امو لدتو لاسخ 0 ُّ

 1 | ىلاسوسحملا لقانا عط#_تبال ثدحي فعضلا نءوق :راهك اق معو اماعم ك2 وتامؤلما
 | نيب همكح نوكي نا دي الذ هسفن لع سال هنأ هةعض ن موة._سكل ا ةرودلا ىلا عملا للي الا ىنءملا

 ' | عوج اهلل ثمالام» اثنا ةق.قحلا ىلبععا - . الاقاسعم لعاق م ليخدو لوعفه معءا للتغتم نيب نينا

 : مهل كلذ عرش * قا ناك امةدامعا!ن 5 وهذا عر فاق وعدت نأ هروىلاعت هللا لاف اذهلو

روصىقلزناذنالو ىناععا عد" م, دقو لمخت هل ن ءالا تاه ولذا نم عب ديالف :
 : ظافلالا ىهو ةبدامة

 1 عادشبالا ف مهل ةس دنهل تابرا كا ذككو هملا قيسسي ل عم نالف ع رتخ ادق لاةرناس .نءريعياسم ىلا

 1 نم دنعهل لثمال هنا هدف طرتشدامعاو قالطالا ىلعهل ل-مالهنا عدتملا ىف طرت_كيالو ىلوطا ا دما

 : كالب عدتسو هفهرهظا مث هسفن ىصالا كلذ عرت ادق م مهدد او لكريثكق قالة +ءاجولو هعدا

 : يعج وو يفي ولا هعدّس ا ىذإ| اذه دنع ن نكحااو لثمهلناكن او 1

 ْ || ق لخ دام لك ةطاحالاق ب رطنملاعهنالدو بولا بأ م نم ةمتسه ىف هلل -ءالام قل ىا عن ديهنا

 ا | ىلاعت هلركذل ناال رك ذم ام ثنكد 0 نانالاة ةعلخ قلاع كا داو دوجولا بنا ىه نم همته لك

 د ىهدو مع ةعبرادو>ولا بنا هو مولعملا ف الذ دودولا بنتا سه نم سها دوك دما لهو

 الأ رت ذفدوخو ئثللذ هركذامهرك 3فلئاقلا لوقىلا عج ار ىظفالاو مول_عم ىنمعااف ىلظذاو ىقرو
 | ركذ نم مهبتأ انامهلوق لم نول 130901 تدب روك دنا هس ناكل الا نكيرلف ه هركذ نم

 مغوشام هن ماكتملاو هللا مالكتدر| | ذا ماكملا تاذ ىلا عجارهنال مدقاا»فودوممالكلاف مالكلا
 نكي وقر ابدقووكيتف ىلا ن1 3.1 قكمرط نوكيدكو يدم ملكا توكيدقو مالكا |
 نكيملا ما عمس هنأف بطاخلا عام! ثح نمالا هلو دحالو هم دق مزايال اضيا هب ماكتملاخ انثداح |
 او كاد لقا دوجوم ناك او لْرملا يحاص دع فضلا ثدح يمد نع ثاددح لو كلذ ق قا
| 

 ١ ملا تاكدإمو صل نيعديرت تنأو فيض مومل اند نع ثدح كلوقودو زو اًدهلثمف

 لعف كللع هعو دق لبق نكتب منال تن ا صو للص اص ميول تمس |

 وطوم ركل صاخللا ناستالا كلذ نال كشالب ثداح وش هلع ا نم ىلعركذلا نابتا تمم
 وسام لك لإ صاف هذبع ثدح نموه لب هناا ثمح ن هال هنا ن نم م دق أ ىف ' الاناكن اودوجولا

 ١ كارتشالا عقو ناو عدتبم هلكف هريغ نءهبزغ ىت> مولعمو دود وم لك ف ص اشلاا هحولا ىضذتشي

 قى



 ميد :
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 اهو ييباءاسماد هرعت للا سل

 ادحو ىدوح وف

 اديام ه-لامايدق

 اد_كوم قناكح»ب

 رت تسل نورك

 مدو_د-- نم ىدوجو)

 هن وكحصو ىيعتو

 نكح مل تن هسف

 اونا 6156

 ادو-ووانهذن#ا.:زولف انيالاهثاعسا تالول دم ل_ةعئالو هنامعءانالا د _-عالو دماال هناف 3

 | ملاذا نيملابعلا نع ”ينغووذاذ- ه عمو لم كو صهالا ناك ديو ىف هيلع ىنئمالو نم ءالواسنت ناك امل ] 1

 | ناكامنا وهتاذل اعلا قلعتال فاد وجولا يجاوهنال هتنعو هسفنا لماكل اوهذ مالا لاك بلطي |إ] '
 هذه هيلادتتسدوجوم مئامو اهنمعاهبرهظت ايست بلطتا ال تاكمملا نايعا ثيح نم قلعتلا ||]
 ترقتفاو بسلا تافاضا هات رقتفاف قامته سفنلدوولا سبارلا هتااوهو دان

 كلذلو هنيعو هناذل ماعلا نعدانغ مد ببسنلا نما رشف دش أى وف هملا ترقتفاف بسنلا ىلا تاكمملا
 اهمولطمهد نمد لو ,لاكلاتبلط ةفرعملاو لاوكلا باطدوجولانا ىلقعلاميسمَتلا لوشن

 دو-ولا لمكق ن 21 ن مره ىذلاثداشلاهيسبوأت كديفملا ترش ءللاالا 1

 ه.ةفرعملا تمكث داح ةفرععهوذرعف لاسعلا ىلا فرعت كل ذكو لقا !يفدوجولا ماسقا لدكىأ
 ايلا "لهل !يىف هناالا فراس» هلاو ملاعلار دب ل-ءو دف رعم لكسحو لمعلا ميسقتلا ىف

 ْ | ناس>الاربيغفرع) مجراَربلان مماسعل ارهاظاملو كل ذ ىف لئاسس اان ه_:جرو هللا ناسس> ان هبق

 نكلو ةجرو نا االا هنمنوكبالنأ ىلءروطغموهف ةجرلاو ناس>الا ةرود ىل وهف ةجرلاو

 لالا نافن كلوا ريغلاناسحا كل ذ ف ناكح لابي الوالواه ل نسدو م>ريف اهقلعتم قب

 | لأ نم مهئمنا لع دقوموفّرعف ملا فرعتفقل- الا قلفن فرعي نا يا ثدح نم جرخاد ه ىلع

 يا يليق با ةمئاو دوو يدان ملا نمال هيلبعلاالا ىارامن كل ا

 رد د دا م

 ١ رعش : مدا مسالا 1.

 ميحرلاريلاو_هنمال ا لاسعلا ىف سدا رد درحولا نم هناف كلذ نمديال

 ميلالا هباذ_عفابر تنكاماذاو مقملا هيعئفا دبع تنكس اماذاف ٍ

 مييكحلا ميلعااوهفان ركذاعف اورظناف || | ميد ع هباذعو دو>و معلق

هل نيم ىح ممدهذادعباموق”لضدا هلا ناك امو ىلاعتهلوةودوءال اىلاساا ىد_وعااق /
 نوةام م

 ىلع هللاءاضاوىلاعت هلوقو لدحلا اوواالاهب اع اوناكىده بن موق لضام ملسو هملعملنا ىلصهلوقو ْ

 هللا ٠ نكلو بد ١ نمىدهالكناهلوقودو هب ءاف ن :ىملدداعسلا ىطعي ىدلاود وه قيفوتلا ىدنهلا ولع

 ةدنمفا مهيدومق م السا امهلعءامنالا ىدهود اذ هومهاده كا. ءاعسلهلوقو ءاشب ع نماىدجب | ١

 | دة داك || ىطعي دق ناسا | ىنعع ىدهلاو هلل مالا قف امودايعا اةداعس ىب طعد ىذإا اوهو 1

 «٠ 2 لييدلا ىديم وهوا لودي هللاو كل ذلءاف ديالو لعل ىطعي هناالا |

 رعش « (عادبالا ةرمض>ح ) +

 00100 2س 552222 225252525551115 2 يي

 لانا تزعشدح تااعتف اها ل_ُةدال عادبال اةرمذ> ١

 لاوزلا ليقاهمرارذ-اف نلف ىدالع انها تلقت

 ا
 ظ
! 

| 



 | لإ ك1 ىطفح] |: كنا انام
 ْ ادائؤوس سس ءرو ||| ادبذا لكحل انأ
 ْ ادحوماقح ناك 1| قذلا ىو ناهي
 ادمللاو»س ف هزتقا أ || هن ىهتأام اذاف

 مالا مهاعءاببنالا هلرك ذا مسو هلع هللا ىلص هيما ىلاعت هللا لأق ىداهل | دمع اهم اص يعدي

 : | هتلاكدهوءايدعسا ةنشيعو ءاسنالا ىدهملسو هلع هللا لصدلا ؤس رو أملا ءاعدلا فو هلل ا لاب رقما

 : ا هللا ناسف هللا دنع ن نمل سرا هبتءاحامالا اف نام ناسل هللامو ناسا اوه هنا ناس ىأ ئدهلااوه»

 الأ نوكيال كلذو لاقحالا هسا !قّوطتيام ناسبلا س داو هعز ىف هناهربب لّقسعلا هند .امال ناسا اوه

 | مظعأ امو هسفن عصئاخ هعرش ىلع هناهربو هراذو هلةع مكح - نيمييرمدل اربد اوأ جيدصل ا فشكلامالا

 1 ! هلل اهمرش- نعم هلوأن ن نة ىازرداط كا[ حكما اذاَد ةرح الارادإا ىف تريد نوكن ام

 | داق لعب ك>- ىذلا هله> كلانه دهشي هناف هملأو هنرمس- فعاضتل لي ةرخ الارادلا ىف هيرلعلا: د

 ا .هنال تاربسملا م-ظعأ لها ةرسف هرهاظإ 4 اع لدام ىئاو ىغملا ىلا ارهاطلا كلذ فرصصد 1

 لأ رهف هب عل قاوؤا: يلغي زكوش لبا. مدل ةذا هنم هيلعدو بالو هبفد عال ىذلا عضوملا فدل |

 وموللا ىطعت ىدهل ا ةرمضفذاذدلا همح اصن موةيالو ةذإ د دنع عشت :ل_ءلكاش م لاةياعمعلا ادهب

 ليوأتن 2 ف_ُثكن عقلا هنءاحامح رمش وهو ناسا اى طعتو ءاسأ الاى دم ىملاود_خالاودو

 دارتامناودوجواهل ناكناو اهنمعاد ارتال لاشمالاذا لب وأتلا لحما مناف لاثمالا برش نيب قرف

 | ترض نمىف معلا لوصحا_ممدودقلا نافاب ملاعلالا برمشت الو لد دأَتلا ةعوضوم ىهفاهريغل ١

 .دو>ودل نوك نأ هن ل“ هلل كد . الذ كلد نمدي ال ةمسنلل 3 ما ةلزمه ل اهلا هم اع بورما لزنمف هقح ىف ا

 رعش كل دلع ءاق نهذا ىف

 مقتسملا قيرطااوه لاذو ءايرنالا ىده قل !ىدهت
 ميةتمالا نوكلا ىفاف ارطن اوك الاو برلا هلع
 ميحر ثبل ماع صخ*و طماط ظف ل_هاج صخشق

 10 1111 1 0 ا 7 ا ا - 2 -

 !صةنىلاىدؤيامم ةاأ اوزوقلانم همظعاةداعسالو هداعسا |الا بولطألا سلو مؤلعم ماة هل لكو

 الاه دفنت قامآو ةماسقا !ىفواه دع انهكتوفن املةرمسألا كقوذ ن :افاذتامه.تنكولودملا

 ش !ءاضراو هنذ تنأامو كلاحي ةعانقل تن قزرتو كناقامر دق ىلع لنم ىكعأوه نم هلعت ن كلو كنعابب

 هللالوسر ادذهتاحردلا ع نهد [لعيع ف تعملوا هج اين دام ل

 نوم لم ارتالا همه ٌولعا ىلع الل اءلط يل سول ىف هل هتءاول أس نأ هنَما لاس دقلسو ه.لعهثلا ىلص |

 اقام ةنجلاف مورا ل_عناو ىلعالادهد قف ىل_ءالا قفرلاريخا ل لاقت فيك ملسو هلع هللا ىلع

 . لدا! ىفاكو ذ كلذ ل_طد# لو ىلعالا بلطي ام دلا ىف هّمسمه تةلعت نم لكو هةوذ مدعل هل ثرتك, الذ

 مصتعشل نيب قرفالز انه هل قث | ذلك هذ نو كح :ودبالو هلا ةماسقلا موب هاف هذ هاف ثكالوأ

 ءرومالان م ىلاعملا ل. عن اذه هوه قلعي ال نم مور لا لكم ور اف 00 نماسنههللعامالا /

 و ًارعش هنلاات رشاىذإاكلذ ودا طمدتل او ىلع كلا عم ىنةنأام أ ودوهل ا لذب نم ىئتأا عمّدب ال
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 ْ 2 ا م ْ

 ىقاهلم 5 الاهتوت هم“ دس ىف تاكمملانم قبامودواس د + ا

 نع لكشف عرف الف هناي اهنال مالا نالت طادوجولا دل مكحالام اهتم قب نأ دب الو قلسادوجولا ش

 ارهذت قس تالطل قرون قاادوولا فمك اهارهظام مع مناف قاادوجولاىفماكحااهلروهظ |
 أ رة .دوجولارونف لعبال نم نأ دبالو رولا باكا قلق لهب ىتح لعبال مال ذك اهريغ قسم

 اهلناف ريفنمل او ةءاضالا ف تءتجاناوراونالا نا لع مث لولا ةلظرذت ل ءلارونو مدعلا ةلظ الا

 لكوقريلاورانلاو حارسا او مها اورملاو سعشلار وثك ةسو 2 انامعااهل ناك :لمضفلا فتاجرد أ
 راسبالاورئاصيلاراون اهذهو ف ذكلارونو لعلارونكةلوةعمانابعاوا اروةموأ ناكسوس “رون
 كردأو كلردمو لاول اعلوةنفاضعب اهضعب لضفي تادبط ىلع وذعملاو ةسوسحل اراوالاه ددو

 ناف قارحالا فل ضافئتاضيأ 5 حارس لارون نم سعشلارون نياروناو رين سوسحلاىفلوشناك
 تاحسدلاو َه دق را تاحسأ|ثي دح درو دقو هفعطوروألا َةَوقر دق ىلع ةمهد.«ةقر < ةءاضالا

 هلحولا تاه تحال يلا تعفترأ اذافلاعلا اذ هىل.ةبخارهنا لوةنانه ة.يجولاراونالا
 | عقارب ل ن نكا/ماعاارسا عفتريالذاموع يشن الادعو را اوعا دعو ماعلا مس ا!يهذف

 0 كو مانا نعال“ ون ثادس ام ةنآك

 ق>ىفالا عف:راامودوجولا ةسعج ع نم هملعو*املر يشل ىفاستت اذ عفت ريال ن 00

 رعش تافواق رشا افنوكياذهو نومور كل 1نوعهملا م هونيااعا |

 عماسو وطاف ىلا عمم ناك نآو رظان ديعلاف دمعلا نبع ناك اذا

 عمماج لكلا قالا زيعو تنأو هنو ضرفنيبالا مالا ان 0-0
 مناموانقد نيءل ادوجو طع اديوم لازال لخو 0

 عطاسروذلاف قالا نيعناكناو كلاحلدالاف ديعلانمع ناكاذا

 4 0 حم تكمن تبرغمو اهل

 كه 06 الاروذلا ىلء هللا لع< لوعت 20 دي م

| 
 ا

+ 
1 

1 

0 
 ! اذهور كسلا هسم 2 هيف جر دم هب سلمروتلا اذه هيلعلوعجلارونلاو أ

 5 لقملارو لع عرشلا روك
 / هفططدام ىوس هل سداو هبق ميادتلا ىوسهل سدلق

 ْ همضت رت ةماسقا | ىف لهب | هنم طغم هتاواناف

 هل هللا لع مل نمو كمه دق عضت نيا ىرت كب ديزيب يسالو هب ىشةرون كلام كا وج ةملظ ىفرمشتفا

 هلوةوذو انداسع نمءاسشن نم هن ىد مارون هب جوملا عرمثا | ىن_عت هانا هس ن نكلوروننمهلامخارون ا

 نما ةلوء4اراوالا ل هأن مهللأ اء سانلاق ةئثعاروا ةلاثاعجو 0 أ

 ١ 0 *(ىدهلا و ىدهلا ةرمض-) * 4

 3 3 ىدع اؤاكهح ةريذد ةويلاو قتيل 6 لا

 ادوسا نودألا كالاحا اهرو+ ىف 0

 15و بفم قارازتا ى-هذمو ىرذنو هو

 1 ىدنا نكس ىلا لري ى دس نم ىبا تنس

 020 كك كا سا 20
 ا ع ال

 وع بع < نيو - - دولا
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 ا ثداس!-!ىفثودملا اهل ىتلا ةلوقعم 'ىانقما ةمق-نمهانرزقامالانيتروصلا نيبانه له: !سدلو

 | ةقيقلا نكلوْلامسأمو هسفن هن هسا لا مسف ءامءالىفثلارتشالا: كل ذرهظيو ميدل! ىف مدقلاو

 ةهثداح كيلا ملاح !ةمس نق ثداح تنأأ ن نك لاعلاودو لاعلا تن قلختاو ناسا نيب تعج ةءاكلا ْ

 ! هللاو مهفاف هلاتعن ناكنم ةفد: فدت ا دقو هلمع فد اوملاعلاو ةعدق هملا لالا ةم_نف يدقودو

 ل.سلاىدهعوهو قا لوقب أل

 || رعش < ( عشنا ا ةرتضح )+

 هنا ةانلاو هبتىلا اردق كس 2 نع 7مل لب خو

 وهام ىنءاح ئثىف تلقام هتلمكح ”

 اوهان مم رب ا 4م دعأس سا اولم-اذا موق كلن

 / هاللاو لاما ىدو-و نع مهانغا مهااطو ىقوكح مع مهانفا

 ا هالول ه الو هيقرا تاكمام ىداخ فقالا دوو الولهّساو
 1 | 05177” ” #2 حط اطمسسسسو

 ظ سمان اهعذأ نوك. دقو ةداحررمذا ا "ادم هبت دع رحم دن نسر

 ةداراضرغلاو هضز ءىللدىلا ضرغلا بح اص لوصو عفنلا ىف رهالا ى.ةتو ررمضلا ةلاز |ىلعدناز

 || ام مامادع ان ضرغلا قلعت لجان ءاكح ىلوقامأ انيعوا كح مودعملابالا ها ديا هل ىلعتمال ض رغااق

 | هب هيلع موكريغهدوجو لاح ىف هيث مادعالا يح مدعلاب ىدو>ولا ضالا كلذ قانا اودو

 | قلعت ناف كح انلقاذهلف مد علا. ىدوجولا مالا كَدَو 19 ىح هب هيلع ك2 الف هب سلع م كحاذاف

 || همكح قلعتو دا الان ضرغ !ا!لاز د-واذاف اسمع كلم الب مو دعم دار لاثاف 500 غلا

 ٠ | بلطد سل هنا فئابل ادع عفن كا ومما لكن مزوفلاف هلادامهناكَنا دوجوملاّ كا ذ ماودب ذ

 ١ أ لملاع رفتزوفلات اصغأ | نيعوهو عه: دا فاضو هئمردء«اموتءازوفلاالارذلا لاح

 |[ ةرضحلا هذ هدانا همطعتف ناك :ىأ ةعفتمهدو>وب هلنوكيام دانا ىف ضار ءاهنتماقو هم

 ىدوع ىمل اب مضصا اهلل

 ل مو دق

 ل لق

 دولا ةريضح عفنلا ةرمضح

 ام سوسقتلا مده 5

 || | لسسا!ىد.م ودو قل الويب هللاو

 رعش * (روثلاةريضح) ه

 لزالابفوصوملا اندحومرونو لمعلاو لعلا رو:نارونرونلا

 للعلا :ةلعلادءاص قرضح نم هتيؤرب ىل :- | ىدعاصتخت تملط

 ىلءمافنوكلا لا ذناكالوام- |[ | هّرءانوحكحص نع حرعالو | "أ
 لذي لو هيف ىشؤم لزيإف || || هفرعاتسل صنت تر ع ىتح
 لعتلا عم همغبا تنك ىذلا اذه مها تاق قحلا اولاةفاذام تاقف

 ا راتصالا صرعم ف لاقو ضرالاو تاوملارو لا لاحت هللا لةرونلا دبع اهحاص دي
 : ىو_سهدوجو سلو هروننمعهدو>ون._هفهناذنالا ىذعامو سالا ف هب ىدعاروت هلاالع-و

 [ناكادبع هللابحا اذا لاقاك نورعثيال مهو هب رب سانا! ىثء وهفرونلاودو قا دوجولا
 ١ ام سي ىتلادلجرؤلاف نأ ىلا هتاضءاوداوق عس.جربالا اذد فر كح ذو هب ععسد ىذلا هع

 ثداشانوكلا ةاظءزوئلازاف هريغ سل قطاوهفهد رب هم لاح ىف إ> ربالا سانلا ف ىءامو
 هنأف
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 دادسلا ىلعىرع [| || ٌرةسسم مالاو
 داشرلاىلا ىدوهي ميوق هطارص

0 
( ُ 2 
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 ١ ضاسلا» اطع ادت ض- .!نولل اى ناك اذا لحنا ناف عسن عملاق نيعلا* اطعب عمم ا ىل طعت عنلاةرخلا

 ضا.لانيع داس الا ةدارالا قلعه سدل نكل ناولالا نم هداسضيام عنم ضاسا|< ءاطعأ نيعو |

 رعش نيعلا فدض لك اذكهو عبتل امك هّدض عذّماف|

 نوك لكى لصأ ىئنلاف

 طعس دو>-ولا يف هلأمو

 املقعن ا عملا كلذو
 ا
| 

 اًنسن اذا نيءري غنم يعل م باس ماكحا

 اتةأعنا ريدا كنا معاق يغلازب زعلا لم ْ

 رعش#» (ررضلا ةرمض>) * |

 ىحاصمو ىنْومىَرض لا رالف ىدؤع ىرمضو ىرارمذ ا ناكاذا

 ب_حاصو ىو ل-خ نم هللو ىل ءاج ند-> هن ىوسفت تس ادق

 0 ىلااعم ىلع تناهدق كلذا ةوفوابعو اهنتديرينسا
 | ١

 ىيداطم ىحناكذا تزف || || هنئيدب تو ل تحف ىقللاطي |

 تتاح لكن م ضرالاىحاون ىبع ام رب تقاض لكلاتعسواملو ْ
 كلاش ه سه. اه تعدم حل تل يشش كاملا ا

 هدحوان هالا هيروس قدح امعزانامدنال ناترمض لم اكل كاس :الاووهفراذأ ا دنع اهبج اص يعذب ظ

 هبف ت.عدا نم ةيدولالا دح عدي لاهو هسفنرض ثح وه ناكجراض لو افهتروص ىلع |

 رمؤاايف:ثاف ررمضتف تيدرذا هةاريضف تيمرامو ندروشلا نيكو ةطكزؤكادك و ناسنالاالا |

 نيترودالرارضالاو رضا نم دبالذ تاشاو تت نمتبالو هسيقب ريضاتتثاناو هسحاص |
 هسفنل ملط ناواهج رض هسفن لل ن اف ايكحرخ الا لمعترأ امجادجحلا_من كوت اننا ةروسلاةيدحال | ا

 لكفلءاكل ا ناينالاو قا نيبابم القيق دايه رس ةريض>ح هذ _هونوهالا ين ه5 كلو هلثع رضا |

 قوعوهو ىل_ىالا اذهىلا راقنلاب ضر عوهو نو حسم, نأ ضرخلا عن.الا سياف نوكلا فرش 0

 ىرخالا تيضراةدحاولا تطآخسان ا نامت مذ ةرخ . الاوىلوالا نا ىلععراش ثلاهندقنيعلاهذهىف |

 ىلوالا نمكنوك نيعاهماف كاري ةرخ .اللو ةمولعماضرأ ىرخالا تاذلاو ةمول والا تاذلازلا|

 اذ ىلوالا حر دات نكلو لوألا قفنال خ١ الاومدعلام ك- ىلا كّدرتو اهروهاظي كفن امال ا

 ك.ق.ت امال كا ذكت ساةرخ م الاف نية شاني عصتفا هفرستال والاف ةرع رخ <ةلارووظأل ناك اذا

 ةروص ىل_عهنالاي دل! ىف ه.مئتاسقلا باذ_علانبذعملا دف ةئملاققيرث ىلوالا ٠ نعتزيمتاذهبفا

 اهياموملا اوزاشماو ريعتلا فقيرف دو مكملا اذ 10 الا فو نيدضاا نيب عسمملا ف ىلوالا 1

 موقباعالا# ئذبئنذتليافذلدوجواالا كا ذاذ ست اال كاف كلربخ كانيعفةرخ“ الا تنأةنودر لا

 رعش ١ هيموتياعالا 0 اتالكذكوهنأ]
 جوحيحييبييبي

 رمشدلا نم تع نيع لك يف # ررضلا ةرمضح عقنلا ةرمضخم

 روصآاى هلا رعبسال ديالو #3 رمش نكح مرمضلا عفرول

1١ 

 كلذ فاهفاصن ا مدءلف ىرخالا قطا كلذ رمذاناو هسقنت : نماهةح ةةرمذ لكى ل امميىذلاوهر بلا |



 ع | طرشلانع دعّشن الذ انواطم طرسدلا نكو

 | طلخا ف نجحرلاعم | | حربتالو اطخ نكو
 ' | طقنلا ىف هرظنتالو || || عطسلا نكرئالو

 طصشالو برقالب أ || افوصوم قحلانكت
 ط_سلاى هلهتالو ضدسقفف هفرعتالو

 طشلا نم حريتالذ ار هتشاعناو

 ىطسق ىئدمقو دق ى "رس ىهدنماب لقو
 0 ط_سقلان دوعلا خذي احاوزا تاززنا اذا

 0 نا ملعا هددعب نم كل سيح الف كا جامو لاس هلل لاه نام دبع هحواشبأ ا امداص ىديدقو

 عبطلا هليقيالف د جازمل ماليا هنال لوبقلامد ء عفاف قاطم ىهلالا دوما ناف تنأ عملا رض

 ناكحا إل _صحام تان ناك كدادعتمسا ءاظعاامءاطعلا ٠ نه تلبق دتقلودق ن ءولذمالو

 دوج دوو لب ميعنالو ملأال ىطعملا ض.فملال_.ةندو كلوبقالا نكات ته_ءنتناو كلودقالا
 : لاسم الاب هسفن فصواملانلق هريغل عذملا وهوا سمالاب سفن فصو دق تاقناف ض# صااخ فرع

 ىهلالا دولا ناف ىلاسعت هللا نم ةبطعا ىلع تاك لب ال لو قي هنأف ةدطعا الب تشب له لاس كلف
 ىنع هكاسسم | نيح ىضرغ هيقاعتام عنم د_ةذ تلق ناف تابقام# للا فام ل. تل اذهلف كلذىأب

 | ضرغل كلذ بحاص هفرعي ال هجو نمءاطع هكاسماوالاهلاسر | نعاس كما امانلق ”رطملا كاك
 ا السل ترام اوم هند داع ماي وش دل يعل !هنع كيس او ضرعلا طع ادق
 أ ءاطعدكأتم انا فرعتف كف حلاسصملا هلع بقارو كال وج ىلارظاتالف مركل اءاطعاذهو ه.لاوالا

 أ ثيحاسعت ام هتلعج كنوكملالا عنا ةاملاب ىعست امو اطعمهرظننالواعت ام هرظات فكءاطع هكا سم | نخ

 | علا نافرثك لغته اتق هيله هع :مدقهب لها اف تاقناف ةملدلالا عندا كضر غهنم لات

 2 لكفرظنلا باحص ان هءالؤدا دعامو هتلايءالعلا لءاذهو هن لهذا الاب للعلا قسمة لاحت هناي

 ش رورمسمح رافوه لب هن ل_علا ىبعنم هللا نا لود ند مم ماك هن رمعالاوءامو هب رلعدق هنا ءار مند

 || عونمتوهن مدو-ولاىفاخ هن ريةلعن م هط- كلل ذذوه كِل  تحو هب ربل اع سفن دنع هلاو هنتي

 | لوي نم ما عبسي نو ىل<د ن نا مل-ءب هحبستو هتالص ل_ءدق لك ملاعلا الو هبلهاملا ال شان لعلا

 | ديزملاالا ىل طعن ال لام اناف اعنا دنروحب. الو مدير تشاو نلالا ىلا حو امهللانا

 للقب لهن لك فوفو ها ..ال للان لعل ا دي هو دوولا ىف لخ دينأ ىهانت الام ةلاع-هانوكل

 ا ني وكلا لازب الف ىدنعناكىذلا هيلعلا كلذ ىلع قباهللاز الوب هيرعش الامو هن رعشر ام هب لعلا

 هل هه فناكمالا ىربش كح صخشأ ا اذه دنع عنامدوجولا ف له< ملام لكاو ف عطقتسالا اد

 ًارطنتلب ام اهمملاكما ثمح نمرطنت الروهالا نا سهالاب هل جاسالا ل اذامو هل ل هد ل ىذل!نامزلا ىف

 | ناكولذا غار دوجولاىفامورخأتلاو مقل نماهبف حرملا لع هاضتقا أم ثمدح ن دو امناكما ثم> نم

 | كيرءاطع ناكحامو ءاطع نيعىف عسامو عضم نيعىفءاطعالا مئاق هش ع ملا مدل غارف م

ْ 

 دا وحلا كادذف ا.طعه همم نسم |

 : ا هناك اطغ هفش كصمو 1

 ١ داييعت ل رسبلو طو هناذو 0



 نوبل ل

 1 + !قفالكم اليك ناجإ 3+ قل لكج كك نخ
 02272 3>22032322>>للللللل223-27232للل222سسل 22222227 يي س22 222222222222222 7ج22-2--3

 رهظ ثح مومعلا ىفمظعم غلا نا اهمطااجار دس ساوامفخ اركماهةناف ةرمضاسا ذهن مردف
 هللاو هللا عماد دوهش فنو>رب.الق مهذرع رش هنأق رّدفل ا يفالارظن مهلام صو ممل ىلءا ورهظ ن فد ١

 نه لهجالا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل «.تءىف قا ىارامو لس ١١ ىدبم وذو قحلالوقي 1 ١

 اوذر ءولذ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهل ىذصت نمي سانلان مكلذ هغاس : نمو ني رضاخلان ملوج

 ةفنالا٠ ندهردل- مام مهثمرد دب ناكمالو همتاعاملسو هيلع ةلئا ىلع هللا لوسو 1ىّد هت ىذللا حالا ]|

 امو اهل اهوذنغا ىذلل موت كوبعنع مهاود د ندالا اذه لهف ديعالا لسو هيلع هللا ىلص هنسأ ات ند

 ناسلالاى عالا ىلاعت هللا ءاحام وءا اناا ىقهيحشالاى عااع ع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىههلت 8

 سو هيلعهلتا لص نتا لوسر كا ذياعوءانسؤرلا كئالود 0 1

 هفصن مىغااورفلا ةةدنال هب هلل اه نه أ ىد دلا عسلي : هعاانع افولاو مهتاسعا ىلع هدرح عمفققو نإ و

 ىلدع ل.ءادوهو لول دملاو ود عقال لءلدلا ناو ل لدلا هنأ لسو هماع هلثا ىلد اء دقو قتلت | سفن ْ ظ

 ىلءلاسقالاو ىع عالا نع ضا ارعالا عوقو نهدي ال 5 ءاسورلا الٌّوهةرود ىف ل- دقو قاساىتع |

 باق هللازب ف اننعالا كاوا لوبا, 5 00 ةوةداكاذ هت

 م هاو فردا ا ف ءمهسوفن ىف لمص امردقب ترك |

 ليبلاةعديم
 رعش ب (ءاطعلاو عسا هرمض> )د

 اطغ اهلام ةرمضح اطعلاو عملا رمح

 اظعلا نيع هدب ىخاان عساملا يظتاف
 اطسقم مكملا ىف تنك . ازرحه» تاكاذاف

 طا نممكح فتك ذك نك 15

 اطرفو ه 1-9 لكل

 رعُش كيدلاولو ىلر كت !نأ ىلاعت لاك هصادال ا هريغركشب ل ىطءملاوه هلل انا لعند

 طعن َل تيطعا دق طسعت ل تداقام اذا

 .طسعت لزتمل كناف دعجتالو بذكت الذ

 ىطعاىذلاىطءانا | || ركشاو ,ةورذككالف
 اطخادق هللادسع اذه ل_ةءلام ىم

 -رعش اهل كلن الف ةححر ند س اننل هللا ع١ ام ىلاعت لاكو ىطغم لا دبع اهم اصا لاقي

 3 طعمالو عع نأو عام الذ ىطعا اذا

 ىطح هتئد امهم هللا دو< ىسفناسف

 طال ناتالل كلوعدي امدنع عرسأو

 طسبقلاو تان ها

 طلاق دلا ناف لعفتال هنم قرفتف

 طدرلا رينا ناف |طول ىه قاعاننكو

 طيضاا ف لضلا ناف | | سها ىلعطبختالو

 كم ع 4 1
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 كح تلا زادت ةبهيلالا ةرغلا تناك ”ناوادب لانعلاىلاروقفو وف ديرب ةفرعمال ىلا ناو لا نانالا

 قاذنك دبجلا يغلاوههتناوهتنا ىلا ارشفلا من س انلا اهي اناسولو تي لاعلان مملاعلا ىلاراقتفالا

 | ىقاالاق جلا نمر فأو سدضن عل صح دقق طرتالا اذه نم دب الاملاعةاريوهو:لاغلان ءاىخلاغط

 || قدا ناكولف هنعىغلاب فنا اذهلو هلدؤهثم لاعاا نال هقحىف عفرال ا ماقملا نع بوت هناالا

 '. لا رتل ةرولموهو همس ف لعالا اما زاسو هلا ىلار تعلن هن ال لاَمل أى ارظانودو هدو ودم
 ا د_عنلاكبابجوهو طرفغملا برلاءن دوب هناف* انغتسالااماو لوز ع هر ةمزالم كل ذ ىف نال دلل 1

 | فراعلا ناك اًذاف هبل اب رشا ام فرعدأا ةئئاد انعاش ثمح نم ملاعلا دوو مد ىلع بنو نمو طرغملا
 || ناك ذانانالئماتلاف رشا اكل ذىفناكو بولاطملا ل_هحدعبلا وبرد !نيب مول_عمر دق ىلع

 | ]|| ديرولا لمح نمانملا برقا هللا ناانامي انلعدق نيفرطا] نيعماسكلاخززبل !لهالالا لصةعال فمثلا

 الأ دعتلا اذهل هرصبنالف ىوتسإ شرعلا ىلعهئااناعاانلع دقو طرغملابرقاا اذهل هرسسشال ن كلو

 أ ت- اذه منكام امكتموهو ىهىتلا هتمعم ىفهدها شيا ا هارو قملا دهاش نأ اضي أٌةداع ظرفملا
 الأ دم لانغا اذاف كل ذ نم دب ال ةْهدل ا هذ مو ماقملا اذهنمالادهوش ىمدها.ثالو اندهتور

1 
 0 0 ' (ُ رعش دعبلاهباغىفكي رق دةفْكرَمفا اذاوهن رقلاةءاع قل دعا

 برق هدعبن مايو || || دسسعب هيرقنمابف:
 ا بصلا.هلاولا ىناق ||. || ىسغن ىوه نم ىتلقا
 ا تملا ديعتسادق هس ادتتعدفاو

 ٍْ لك مك ! |( ىذلالا ليكتاو
 | بتعلاو ةوففلاهل انوسحم تنبحا اذا

 أ بلق ىوهال ىبلتف || || بحت الف بعتتالذ
 ١ رذعل اووهزرلا نم هبفقام عمفواتاورقفلا ىل_ع ىو< ىذلا لاعلا ف ىغاارهظ ةرمض+ اهذهن دو

 ١ هلعةطوالاو هلام فاتن نه عزفلاوهذفوللا نم هءفامامأو ةدايزلا بلطاف رهفلا نمه.١اماما

 ْ هدنعام لثمل عنف شانلا ئموهدفرئملاطلا ن نمهدهاشياموهفرغتلاووهنلا نم ه.ذامامأو

 نيمكملا نيذ ميزت دقف نزح هكرتيال قغلاو حرفم دكت ال ارشفلافرقفو نغني وهفرضفي و وهزيذ

 همول توق هدنع ع نكح مولو هللا, ءانعالا٠ نع هللاب غسان مءاشضغالا نْءاَق نشفصلا نيتاه نم

 د كالذي ّمهيامو ءاهأ نممهتوقيو مهم موقيام لص ىفرظنلا هللا هذ كح نءةهسن 0

 | ةمفخ قي رط ادالا قد رطناف كل ذنم هلع رشامر دق فرعو بدالا قناع بدا غرشتمالا

 َ حات<امع لفاغب سيل هللا نا اكف هللا نءمهفلا قناة < نوقتعتملا هلا نونم“ رلاالا امم رعشيال
 10 لا 2 يد 6 ا

 | كرو شب زكرس## هئدَش ١ فء«ض هدم ضرللا كلذ نا ب وع مل ل ف.له أ هوم بلط ىلعاصيرخ

 هلعرون قطبالن ملا علاف مدن فوقولا نم ل3 امفدقنا عم هقح بدال | يفورلالا هنمّدل د سيلو

 ملظا| هريغل ناك هسفن مظنمو هسف“ ل دةق هللأ دو دس ىدعت نك هيدانببو هنم لودعالو هعروروب

 00 هتفصوهىذلا قا نغده اثملا نا بهتلا نم ةرضا هذه قام ىلإىرتالا

 || لرش ةراثااد هدهموه نم كلذ ىلع ب ”عب هذ فقمكق ىح ةدص ىلعالا لاب قالاو لوقا !نوكيالواتحالا

 نعش مىلعئا لاا ى د نار راسنا كاما لجديد اج :ًافيتةةدنأ نام

 ٠ | قىطالاىكد_دنالو قالا ىّددت ا

 قلد ارهاظ هنوكلا الاباثعلا ءاناامو |
! 3 



 ميص احوذىلهدؤذو تءاشخل اديس ىماقا 0

 0 0 ف مقئلابراصف ْ ا عبط عاسقباضي ضح ناك 77 ا

 دسومن هالادمح وب تشرالذا تكرمت :اننادهت لهو دو ناو هد ننادسولا ا 1

 ناحاذبوو ىوق ن نكر الا ل رملا دننسا امن هنمديال ارت الاف هضم بال عم باف دحومو | ١

 ايباد عرج نارا رعط يل 2-0

 لاحقوهوه 0 ا هد ودمع هفوه نمافو نانالا مطر

 ةرخ الاىف هناالا ائدلا مدئوه اكس افنالا عهدّدب ةنحلا مي هناذواوهودرول همعط دحت فوُخ

 هب س ةعالو همأ لاشمالا واخ دهاشال ام دلافوهيفلاثمالا ىقاخدهاشب و هيلعد ل0 نمهن سا ْ

 هيف اهمك- نمنامالامكحورادلا ةد هاشا ةمظع حلا باصصت | ةذلف ديدج قا نه سل قوه لب ||
 مال_لا هلع ىلدخلا ميهاربا ناري ارعقف درو نهب اابئاو نايس درو نميعلا سلا ٍ

 امور ”ارهالا هلام : هدانا أمي ؛ ا ىفالا مال ا هماع 5 نك لولوُددلَ ومع راشلاا طسوفف : ١

 نوردقة.الو هماانورظأب .هزادعاق هياءامالسو ادرباهانا هللا صاناه د عوهو جان اران ممتعا ْ

 اهلهأ ىلع !مبميعنلا فعاضتلالا كلذ هللا لعج لهو هر اكملاب ةفوذ ةنللا ىلارظت ا هيلع موعملا ىلع

 رعش 1 ملا مظعان مزوفلاو ةاضأا معن ناف

 | العبلالا ناسنالادهاامو | اسمع الا ناسنالا ىدخاخ |[

 أ ا ركمالادوملااًدهنأك, لدو || || عدومق للا ف قمادوجولاتان | ظ

 رعش 27

 هنافصل بج نمهيقناكامو || || هناذا ىنغلا ىنفملا امناالا
 هنامد ريثكحله_لاغمت احل هنوكحب ناكد.علا نععناولذ

 ا هناؤا كح نم هيد إم هللذ هدوجو تافا قطا نيعن كلو

 | هنانمّررس ىظعانا تمردَمأ بذ ريغ قداسصىلوفو لوقا

 أ هتاثولبق ناسحالا هيزجاف || || افراع قطان نائم قدبعتف

 غاوههنا ىلا عت لاهو :ن نيملاعلا نع * 2 ةللاو لاعت هه لاو يحملادبعو ىتلادعا ضاقت 1

 50 نكل ضرعلاةرثك نع*قغل ارسل ريض اهذهن هملسسو هملع هللا لد هللا لوسر لاقو ىتقاوأأ]
 هدائعامو ايندلا ءاضتقنا يلا شاعول همازل ريعو هرمعإ ىقيام لاما نم هدنعرجاتلا ىرتسفنلا ىنغا|

 ةِسباطى الهلا دراوم هلامعدرينأث حي ةجاحلا رام ىلارقفلا ن وحلب 'ىث ”ىنألا ند هسفنف

 رعشيالر سفنلا "ىئْءوه ىذلا ”ىنغلابلط ىف لازرال لب ىغةساف ىنغتسي ىسع هسفنىف ىتلا لها ||

 || هاطعانمالا نغاالو سفنلا ىنغالا ىنءالفدوجوملاءافتكالاو ةعانقلا ىنغلا تاجرد لقانا لءاقأ]

  مكاحرقفلاف لاملا كر نم ةدا زلا باطدوجو عسملاملا ةرثكن م هارئام غلا سدلف سفنلا ىنْعَللا

 ةبشلابهل ضرع مهاكلذو ةروصلاب ىنغ هلال ضرعلاب ىغوهو نكم هال ت اذلانريقف نإ الاف هيلعا

 ىلا ةيسنلاب نع هحوو هّنلا ىلا راقتفا جو الماك كا ذا ناهجو نان الإ قلل دوهةم ناكناوهبلا ا

 | هنإنيمجولا ىذف ليق نيهحولا نيذهاو هما اراهةيفالاب هبر ل ةّدسو منع غال لانءلا لبقةسفملاعلا

 اوان ىلاهيجو ملا دنع نوكيا باها دنع نوكأل الا يبول دنع نوكأ
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 |حلحا وهف هب عملا رهظق هعمهنال هل ىناثل اوهفا دس او ناكن اف مهعموهوالا ىه انت الام ىلارثك االو
 أ نينثا ثلا ل اقيامناو هثالث تلام*هل لاق ال ىأ هظفل ريغ نم عومجلا كلذ غموهذدحاو ىلعدازام مت

 أ سنيلانالةبسنالو هوجولا نم هجوب هملا فضا ام سن نم سبل هلال ةعيرا س هاخو هن الث عنارو

 : |ةعماجالا لقعتالو ةمعجلا ىفماودلا اهل ةرضحلا هذه تناك انلوريدبلا سم ىدأاوهوءيش هلثدك
 ءانلاودو لادا !ناو لولدملا دا ضب ىل_لدلا نا تملءدقو عمهتأالا قرت امو علا الارث مااهلامو

 | لاف[ ماعلا وكلفت قملا ىلع كل ادو لولدملا عمنوكيألا عم هعمو هيف ناك اذا لءلدلا ىف
 امد كإ عج هير فرع هسفن فرع ن ٠لافو مهسفنا فوقف" الاىفانماعإلالدلا ىأانتتانآ مهم رس
 أل كتعكقرفف ىلاهتو كه: كرئادب زيىبال لاق مث كب كج لاح ىف ه:ءكةرفو كيك عمد هيلع

 0 طن لاح ىف هبا«هجت تازام كب | لعمف كيال هب لل دل فراظنتىت- هب عمتجتالو هب عمدت

 |هيعجلا نيعىف تح رباك بلطي نمو ا بلطت نك هانا كبلط لاح ناعم وهو تنال أرمهدو ٌكعمت هناك
 رغش لمعت نيعف بلطا!لاوحالا بعان هل ل او

 | بهدم هنفاناو باقم لالا اما |

 | 17 عمل ةسد ىذلا انئادنموه

 برشنف قسنو ىراذعلا كنتو ا
 او.عاو هنماودماو هعشم ىف اورطناف |

 | باضمف هلو تالا |

 !لاحف نال يب هز عابملا لودر ول لل بلاي لعل يرش هشام ادلان 11
 | غم اودوجو مري غلوةعمدبحوتل افانعم هللاف ان كصامن, افهدو-و لاح ىف هعم وه كه مدع

 املاعلادجواامدمحوتلا داراولو دوجولا ةجردالا تساو ةجر دّنويلع اج رللو لوةعمو دو> وم

 || فصتي هعمئثالو ناك د قفهلءفالا هيلعداعاسخه دمحو ب ه سها مث هيلرم “اةددوا اذا هنا لعب وهو

 1 «ضترصراالو هنعْلاعلا عفامذ دوجولا ىفلاعلا هعمل رمش اهنال كرم كلانس ند لونا وهندو>ولاب

 / يسع 2 دو 4 لمهالف هفرعب نيا نك قوذد.-ودلا فهل س ءدافدو-ولا فاكححب رسئالا

 رتشالا الا لةعاال لوقت :امىردا ام لاقذتردص دحاولا نعل لبقو دك او هيلعر وكف باطلا

 1 19 و حسو و ةمسفالةدحاو تاذنءىرو 4ص تن اف

 | لو.قلاق اذ نم ف نوكينأوهو ىناثلاكارتشالان ءدب الفار داق ناكناو هنا مك د نمل . الةيرداق

 ار *دل لماق يش ىفةرداف تانذنعترد_مامناو دخاو نعتردصاخ ىدوجو ىف ريثأ:وهرادنقال

 | رج راددامل لولعم لوو 5و اهلعم ت١ نعل لعلا بام اتهدمفوا هرادفا |

 رعش دو>ولاىف

 يم مورا ور ص سسج دور وسحب ووو
 أ همي نمىرالهىرعشتبلاو || (| دهشممانقيله ىرعت تناسق |
 0 دلادليص نع عفو هلسل ل هسال امها تمردقل ا

 | قلخْئث هسفننالعو نيجوز انقلخ ئذ 0و هلودتب عماج هاو عجبرهالا نأ ىلع مناف: ا ارتالا

 1 ا دازاخ هحوز نمو هةلخ لصار هلبعمأ ريغ نءال ىو هنم قل مثْنيحوز مد انناكنف هتروص ىلع مدآ

 ا تناكف اوحترهظا مجوزلاةروصلا كلنو ا ملء قلخ ىتلاةروصلاب هتسحوز ىلع هنماو.- همام

 ! لربقلااديو رادتقالا دب ةمسوز نع ناكف هب دس مدآق لخ اك ةدجوزلا هذه نعداوهلرا

 تينيضاو * نزول ارك اكو مذارهط ا مئهسو



 ادا

 ثنح زوم |ىلاوب اكو سها لك ىف هنلا اداقنمابإسم لسا ىل الئام أ اذن لد النا ناك فكل ْ

 ةيالؤلا لم لالا ولا مكياج قلبا اهنب مكيف ةيهلالا ءامءالا نيب ىلاو نم لماكتل اىلا ولاك ناك

 ضارتعالاناف مالسلا هملعمد : ال دوه.لاب اورما !ذهلو نودصتخذا العالا' الملا نيب رمشنا !نم

 ءاسأن م بقوعو كالت دصصما ةفال_لناو ةمامالا ىطعاالف وق سصاناو عملا ف ماصخأ][|
 .لهج ا هريغي ناكفالوا هسفن لءفع هنأ ثننيعاه ام هسفن ةمتر نع ناناو هنأ نب < طعربككو هملع دال[
 :هقنانناك ناو ل_ذعم ءادرغشااو وهزلاو هر وا ءاراضفالاووهزلا ىطعي ماما اذهناكئالو

 ارءاودلا اذه نرشالف .ةيعكلا دوحسلاب مامالا سه ًافاسفاش اودءادلا !ذهل ىلانعت هقئا لزناه ىلا
 ىتلا ةفصااب ةكستاالا ا نم هبلعم ذقن ند ىلع مدقق امو ديزبام لدي . هلئأ نا لعو وهزلا لع نم ا

 وهام لءودو مهضارتعا ىف هتك المل هللا ند ابن دأت كلذ ناكاسمتاو دكت الملا ىلع هتيتار ولعل هللا ذاطعا |
 طظذع نأ ودو ةعصأ| طف فطلا ن نم هاف هي هعلا ماسبق لبق هع مد" ىلع اظذ> هللا ناكفةشرلا هذ هه ظ ."نلعل ء ءاودناك امناو هم فرع“ اتنبلا اذه نوكل ةبعكلا دصمامنالع دقدنااك ةيرمشبلا ههيلع ْ

 هناقتننال ده-ناودهناٍل_عدقو ضرما لوتقل دادعتتمال تتهم هلال نط سعدت عوقب تأ لتقف ١

 هللااه هاامو هللا سعال تدح-اغاو مهيلع ل_ظفل هلت دد» أم كت الملا نا لعق تيبااغ ندمتاةسرف |

 ةعرسىف مهمهّللأ ىتعارب1ل | الا كا ذباو دصقي لاملن كلو يو 0-0

 مول_عم ماقد هل ل تكتنحو هلدودسلا ن ههباو ضااعو ءاعمالا ٠ نم مدام هاعاس مهل اوال[ سك

 نولع_ةيو مهما امانا نوعي ال هلوبب مولع هلل يراق ترذانو تلث .لدومسأ كاد ترم | ا

 ىدهو هيلع باف هير هابت ا م 4 امال يلا ىلع مدت: الوغن نمو ٍْ 0

 لببسلا ىدبم وهو قللا لوقت هللاو ١

 رعش «(عجلاتربض>)*

 قارتم ا علب اف سبل دو->-و عجل اغا

 قافتااشث هل هنف [| || ىذلاقرفلا امنا

 قاقءشااندو>زؤ نم ؛ انيقمكتملاف هدا

 قالطن اه.ف هدنق مكح» هل هيلعاناو

 عماج هسفن قوهق ه- ف بررال مود سانلا عماجق نا ىلا«: هللا لاق مالا دعاسات خت

 هده نو دوجولانيعقلانااناقكلذلف هترود ىلع اعل |حرت ةسفللا هلع ند هملاعلا لع كلذ

 باذعاا هلع قحن نمب سانلا نمريثك الاهل دودعسلا ىلعو هدم هعيبست ىلع هلك ملاسعلا عدب ةرمضحلا

 رهظ ةَرصْل هده مو ىنعملا ىفهللالا دصس|م هنا عم كل ذي ذ_ثأف ةدعورشهريغةرودؤ هتندص

 حر ىذلا م 6 ئذلا ٌُث روك ذملاُث مولع م لاوغو سائح الا سنح
 كلت عاوناىلا 7 سلا مسقنا م لاالو بجاوالو ن نكمالو قالو قلخال الدأ مواعم هنع

 عونال ىذلا حلا عوتلاىلا ىههتت نأ ىلا عاونالا نما مت امل سا: ة-اواوةوفاملعاوناعاوالا

 عوجملا لقاو ةرمذل ا هذه نم م عج نود غج كل ذ لكو صاخث الان ا.عار مظت انهو تاذداانالا هدغب

 تافاضالاو تدنلاو تاندلاوءاننالا ةراك م كح+ر يظاماعج ىهالا ن نكيزولف !هعانصن كالأإ ْ

 لكيف عما فدحاالا نمد الو د الاى عجلان هدب الف عج دعته دحالا تناكن اوددّعلاو ١

 ؛لاىو عي ةيمصلاو ةيعص ةيعملاو جنكاسشرام ديور سابا نسا الالم اعز ةيحاص دحار 1

 | دحاولاوهو كاتب الز خيتو ير يل ل لا ننودكا

 كم ثًَح ملء



 اقل

 ىوهلا عبشتالو ليقدتو ىوه مك احودامتاو لاو سلق لعذي لناو هالو لعام امىهال لامها
 ا ادبأ نوكسالولاولاو ود مل اق متو هاو ىلاولا ماشاف هلال سس نء كلذ ف

 ! ًاريهطتل د ةماهاو ماعناو لضفىفالا ادبأ هارتالفماودلا ىلعدجوم هناف كا ذ نمد, الريد ىفالا

 أوهو هللادا راامو مكي هللا مكحةيالولل بوضنملا ناف هلت اوه ةقمة ملا ىلع ىلاول|نافريخ ريهطتلاو

 | ىلاوه الذ كيدي هلكري_كاولاقذ اناب اا لعم هئاعد ىف لسو هيلع هلل ىلص لووس راريادقو قحلا
 كلا سبل شل او لاق ريخ الاد, تمل اودي وقعلا دنع نوكجي ءالوريكناءالا م, الوربوت الا ّذ

 هنلا سنل ”رشلاق قللا بصن نم ناك اذ !ىلاولاف هيلا سدل هنال الصأ هلعفيإل لب ترمشل اىلاونال ىلاولاف

 ]| نوكن ب بتاسحلا موي ىسن جدي دش ب اذ ءدلؤ هلا لبدس نعل ضف ىوهلابم قدا ةرالو كلتا دال

 ا |ديعسلاو ىورخالا ماما كل ذ ىلا هريهطةرخخأت نم ”قشلاف هبساحاذاءذخأب ىهلالا مكتمل ناويد

 |ةرخ الامل باق ىءاندلا ىفهنمذخأو فامانامأو اهوتديوشامأ ايدلا ىف هربهطتم دمتم

 | هناحس هللا هيلي م ةئيطخ هملعأمو انثدلارادلا ىف ىدم نم نوكيامبرو قح هلع سلو

 رع ةراغكلا هي هل عقي امم هي ىلاعتو

 سن ىف قلخلا عج ىلاو نم ن1 !ىلاوذ

 قبطي مكحلاريغب || || قبطنع كفماخ
 قسغقردءااروتك |[ | ىذدف اذا رود
 قلفلاكمككسا ىفّنا رىكللكم ثم ع ذأ
 3 قرا نم قلتامو اهتاظ كنع ىلخ

 ق-سغاماذاروددترش نم قلفلا بر هللا اودوعت

 قفشلاءانءاح دقن تىلا (| || امكح انملع ىلا هناف

 قلخ دق ىذلا نالتا قل او !١ كام لين ع عدنا
 قلعنم عضم ةنونكم || [| ةفطنولا ءاماتيحوا
 قلع نمي صتخ اام عجب اشاانمبداو اهيف عدوا

 0 قبلا الا قلدنا ىلعالو قماالا هنا ىلعلقتالو نيدلا ىف ولغتالف ىلاعتملا ىلاول بما صن لقو

 رش هيلع لاو تنأاع بولطملا

 __سستش##ةّسْس ٠

 قدص دععم قود ى ىلاولاامتا ى همفمقالفارهاتنلواذاف

 0 قر نيب وأمك اح قدح نيب 1

 0 ءاحع ءانق ئئاذاف قساقءالودو نةمائفالوه

 يهاربا نم بلطريغ نم هنمءادتب اماما سانلا كلاس ىف امال لا هيلع هاربا ليال ىلاهتهقا لاه

 ١ [| مهاربا لاهو هان هدهعةمامالا نالاعطق لاظب سل هنااشلعو ادة سانا عمنوكما مالسلا هملع

 || ةمدعلا نال مهاربا ,ةئنا قا انسعاف نيملاظلا ىدهع لاش. اللاسةذ يرتد نمو ىلاعت هيرل
 نم ءاهطعأ ع وابا لكرة رامالا بلط ن مهنا عديت د قلسو هدلعهلن الص هقالؤسر ف اهمةنور هم

 01 | ملاعيف ةعورمثملا ماكحالا ىفءاطللا نم موصعم كا اوهددس اكلمه هللا ثعيز !يلعنيعا ”هلّمسمربغا



 مام

 * ( ةفأرلا ةرمضدح) <

 | افهلثم امجار هانا ادع اَدخاَوْمْنوكي ال مير فؤر ا

 انلكتم ىف يرتح الا تئاكولو || 11 لف ةلاهات لق نو دل ندب[ تس
 اففكتم الئ اس اررتسسم ىا | أ هناءذخاؤتالاوذع تثناف
 أ يستم ًالتقاس هآر كذا“ || 1| هاوس تع ودألا ءاعامز

 اففعَمم هنوكنم هل ىرمسف

 نا-عالانمدقف ميحر فير نينمؤملا هناي ل_سو هيلع هللا ىلصا ديد دع وللا فصو فز

 وهو لطاسلابو ىاسأب همحأسص ن نمؤمد داجلا لاق ةقالط اق ديتاذي امال كيو

 1 تل هاعفركذامرك ذفهلوسرو هللاناو مآ اونمانيذلااهيأأم هود لإ

 ىذلا باكلاو هلوسر ىلع لينال باكلاو ةومرو قل اوهد هوني نأ, هما لطابلإ,الا | ْ

 لزنا ىذلا باكا, ناميالانمه سها هناف طقذ باتححلا لهأ بطاخام هنا ىلع ل دف لمق نلت |

 نمولاق:ناميالا دمةي لوانهر ةكلادتقمت باَكلا لأ 0
 نامعالا قلط [كقلطملار ةكلل ركذلا ىف ضرعتامو هب نود نأ هد ع هب ص امرك ذلا قدمت هللانرف |

 هن هناف هلئان ندا ءآ هل لاق ال هنن أن ع نموملاناف لطالانالا نيد موءاوناك امو اوكنانيدلاا انهما

 اذ قيقا نكلو ةيرلاوب رط ىلع صامل لوسرلا اذهلول هينموي نأ لقحاناو نمؤم )
 كن م ىلع فكل ا عم "اول - طامااننء" نم ىلعنا<ءالا م ءاقاطادق قطاوا سالو هللاانيهذام

 ا مودو فروع افر ل نولقأا ع ن.ةفأرلا ناماعاو ترغاشلا ا

 حف كل ذامئاو دو دنا لكال دو دملا ةماكنا ىفابنعى بخل ذلو دابعلاب ةجسرلا ماعتل ةفأرلاق ماثتلالاو ١

 || فالخ ىلع ءامإعلارثك او بنثاا ىلءنيت انمي عججلا ىري نم دنءالا ني ركباناكاذا ةيئازلاو نزلا

 از هللا نيدو هللا نيدىف ةفأرامبم سهالا الو نعي ك دس أنالو هلوقآلا دودة داو لوقلا اذه 1

 هدودح هللا ةماهان لوةيورخ الا مولاو لطاياانن هوي مث هنال صاخم هللا نودمْوت ةكنالاق مث
 سؤر ىل_ءاودغشب نأ ل_فامندلا ف ىداسءاورهطرومالا ةالول لوق ا الامولاف ا

 ىلعةرخ الاىفمهذخانا ه.ئنينمْؤحلا نم ةفئاطامماذعدهشياوءالؤه ف لاف كاذاوداوشألا |
 ىنازلا نمالاكت دا ةماق اي ىلاولا هاا قرتسا ان الا فدو دا ةماهاف ةعضقلا ىطظعتداهشالا سور

 لإ زكح نيفكاعااونيفئاطال تن رهطو لاف كهتراهطت ٌكِاْدْنِعب وقراسل !قدىف لاكن و هاك 0

 طة سب هنال ةراهطلا لوةءم نم هبفّدب الفالاكت ناكناو ةراهط هنافالاك:نكيملا ذاذو دنا ةماقثا |||
 قراسل اناف قراسلا نع طةسامو لاكذلا ىنازلا نع طة سان دا ىف هيد امر دهب ةرخ الاف هنع
 لو قد لع درو را طل اع : ادة م قلو هدي تعطق

 0 ىلإ ىلازلا ديف ضر هتامو هدي عزت عش دشن ملازاخ د.ةاا لكشلاو الاكن لوح كل ذلف

 | هيضددخ اومالو هلرث اال سرادىأ ةفاعو هذ قوطنمع همف مك- هك نع تكسام ناريدنا ىف درو دقو كلذ

 ملسو هسلع هللا ىلص هلوسرن أ سل ىلعو هبانكحص ىف ماك الا نم ماا لزتام ساما نيب دق هللا نأف

 انر ةفأ ريعسلاب انيم ع ع

 . رعش * ( همامال | ةرمض> ) * 0

 يتسم ناتج :لاعاقاف | ىنكتالفىلاولاوهمامالاتا |[.
 ىتك اال هن لوقا لاح لكىف هب لوقا مكأ هلة ئذلا اذه

 ١ محان هريغ اسمو تاق هته رو مالا لتي ىدلاو»ىلاولا دعو قولا دعتو ىلاولا دنع ابمح اضل |

 رتغنمىهالا ىلاونهنالاا او ىعنامتاو ةبالولل بود اوعمامالاو ىلاولا ام او ماماالو لاون سنا ةأأ]
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 هرادب انتا ىح اش ريسي * ان وةعلازاموىناملا نءانوفع

 هرا موقي راج لعق ندتلقفاذ نم لافا:ةئاالف
 هرادي نوكي نأ الا قف هراج حن ءنيكسملا زعناف

 ٍهراٌمدعيل هم هب هيلع 3 او اظم_طاق تاكن ه هناولو

 هرا رارسد دعو هيلاعم رون هنازلعتا 55 ردبلا1 قاف

 0 ةرتطح هبسشن ةرمضخلا هذه روفغوفع هنا نا ىلاعت هفلا لاق ذعل ا بع اهدحاص ىدب
 | عمج لل اكن اسالا عضو ىلدأ ىف ىهاذكه ريثكلاو ل لقل نيب لال دلاب عمجت هذهو نيد ضلا عمجت

 أ دي عربغنم دوج وم ان ءافتك الا ىهو ةسعانقااكو قا !بانج ىف ىهل الاوفعلاف ريقحساو مظعلا نيب
 ا ةحاملاهسسداقنام ىطعتامنا وفعلاب ةرشكطلا ف اصصتاف ةحاسملا هلا اوعدتام ىلع دازامرثكلاو

 ا لطقتالو هلعرومر غال طعما ان هنوك نع ءانتعلا قدير عامكحو اضمةنوك نم كلت نمدبأل

 | د ءاطعقط!ءاطعلاوه ماعنالل ءاطعلاف# افك الا هي نوكمام ىل_ءراصتقالا,تاجاملا هلع
 ارت ةكراذاف اولع ىتح لال هللا نا ميصعل اىفد رودق هناف للم هلخ دءالو للعلا هلع كحتالةثملاو
 | اهريخدوعي لعل ىطع اد ةفركّشنا ىل طعا٠ نءهوءازح ىطعاامناف هه>وام ل ذبو هلاّوس دعب ىطعا نك

 أ وفعلا ةريض- ا مطعناهلكت ادسقتلاهذهو اهافوءازح ىطعا دقذر تحتئاادوب ىطع |نمو ه_ءلع

 ءافعا هنموريثكلاو لملقل ا ىلع قلطي كا ذلفو ةعلا5 :رضح انش هيظعت دة راع نم ابف قلظالا وأ
 ا اهنَخ صقنال نأ اهريثكتدارا له ةظفللا هذهب عرمشلا دارا اماه م املا فلعل اك ةيعللا

 : دنع لذ لاق هنوكب اللقا منءذخ أي نأ دب ريدقو ترخكسحا نم صقةي لا ذاو براشلاع 0

 ٍإ نأ ةبعللاافعا لمتحف صقلاءاهلاصتتسسابراو شا اح اوىعألا اوذعاو براشاأ اوةحاهلوق |

 || مرح نم لق هلو ىف ةيهلالا ةشزلا بلط م ك1 اذهنم مهفنةليلقلا ا هنءذخ أو اهلص اسال
 || تناكناو اهكراسشا ممذخأبال نأراهريفو ىف ةئمزلا تناك ناف هتباىفرطت هللا ةنيزأ|
 ١ مع اذه لعابهتمذخأ هن .زتو هجولاب قيلتتل دتعم نوكت ىتحالرلقا ممذخ أيت فهلا مب زا |

 ||| وةعلا ىعم هجوتف اهضرع نمإل ةمعللا لوط ن مذخ أي ناك هنالسو هلع هللا ىلصى كلا 2
 لد. لءلةلا لعذخ ا فريثكن ءوفعيو لاذ بون ذل ىنعةذخ اًوملا ىفامأو ةمعإلا ىلع راكلاولهلانأ

 | هللا رفغب مث ةّدملاريغصل |نامزلاب نوكتدق 67 كر .ال هنأ« ىدعلا اذهل

 ش ىعمالا ىلارظ:!انمالا الا هملع لةمف لالا نوكي دقو ملسملا بنذملا نعولالا عفرو ماعنالادو<و ْ

 || لقبا اغنكلا مؤمامبنمدحاو لكو ةبببيئاميمللا نب نيبل محلا عدن هثوغربلا ةص رقنيااهنمّدشا
 ١ اهلهأ مهنيذلارانلا لهأالا سلوا وزاعنأ,نورومأملاتومر لا مهو ىف اقعخسالا لهاف رك و ١

 قب عفترأ اذافروصح باق ءل انامز نال نامزلا نوفعلاب مهذشانوكمف ارك نع تو كا مهوأ

 هملا لوي ىذلا نامْرلا مكح ىلا ةفاضالاب ل.ءلق مهم اذعنامز زنهديالة يامال ىذلا نامزلا 0 5

 أ/منافزواصتلاو ةرفغم ارم ثكن م ىل امي امجوةعوهو با ذعا4لملق نم ىطعياعوفع لج وزعو وف مهىها
 || رجانأك كاذاوانم ةف- هلاهذ مي ىلواوهوانرلاءاسا نبع مفصل اوزواصتلاو وفعلا ان ىعأ دق ”ل> وزع

 ىدابءانلاقلب ,ملاص ل ءالردب وتب اهةلطا ني> هنرفغم نرقامو اروةغاوفع هنوكل هللا ىلعنيفاعلا

 ميخرلا روةغلاوه ها اع. بونذإ ارفغي هللا نا هللا هجر نمءاوطنقةتالمهسقنا ىلعاوفرم!نيذإا ا

 فرس نم ىل-ءةر ,ةغملاو ةجرلا لوم“ . نم الفقر ادن ءارادالو فارسا نمافارسا صخامو غلابف |

 مقا ل“ دسلاىدّميوذو ىلا لوقي هللاو هسفن ىلع ا

 ال م
 2ك

 ا

1 
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 شرفت

 عقاو هللا نم جرت لك هنا اك * عقاو هناف قالا لءللعم لكو اوعجربلالا مهبل عج ا آ

 ةروتلانهنملادتعلا عس -تراذاق هنلاةنانالا انهن قاما طلو ىلا نعدسلا لعدتلا قرأ ه2 1

 ليشوهدابع سام شلال اا لو.ةاانعو>رااودو لوالاعوحرل' اريغهبلا ىلا غجر

 ّش ةده املا يضخ ىفهدنع تناكل ىصاعملا ليقول هناف هدابعب تجر نما ذهو تاعاطااو دب وتلا

 نسخ وخامألا 1512 نم اكرزلق تاعاطلاالا لبشار يقال داو مقا ادهشي الف تاعاطلا

 ةنرقلاقيرط ىلع اهلعام ةّئيسلا باص ناف اسهل. ةيالف تائنسلا نع ضرعيو هدفنعبوبحم

 هدنع نوكتال ىتح اهل. ةي الفاس رص ارفكو هللا ىلعءارتفا و الهج ناكل ةيرقلا قي رط ىلعاهلعولو
 قاع !ذ!ةكتالملاىدنا ىلعىهلالاناوندلا فءاسا ام ىلءدنعلا باسح عّمبف دوهشلا عضومف
 ابيطالا ليةيال بيط هللا ناوزواجتملا ن نءاوزوامتي أن اوثدلا باص ةكتالملا أو هتيساعم |
 ناكدتسو -ىأب قلخ مراكم ىلع نوكحضي نأ دب ال هنال هملع نوكي ببطرهان هنا الكل دبالوأ

 ناويد له فو+سا اذاف عسفش هللا دنع دبع لكل نوكي نأ دبالف هللا دنع اهاكق الخال مراكموأأ| ||

 كلذ نم غرفو مهنعم هاد اضتقاامهفاوأءؤو داسعلا نس دمع قس قممديانامةي_سالا |

 رك هئم ل قامالا هيردنعدبعلا ديال هلكرمالا عجريهيلاو لاعاكاعجاردقا ىلا مالا عذرو |

 منمدتنالبقأج زم هنعأدو قسرا رادبعلا لوتيف همسعتو همر تصصاذ هنههدئعام ىلع هّللا

 هللادنع بيطل كلذ ما دامامقم ابعت اهيف هلناف ناكر اد ىأ ىف ناكء اوسو هبلع ناك اب بمط نم

 هس: ىقوهف باذع ىفهناهريغ دنعرهطظ ناو هسقن ىف ميهذ ىف دبعلا اذهلازرالف هللادنعلازءالودو

 نم هريغال يكمل الاهذخاياغ بئاتلادخؤي ناو وقتا اذاف الا اذهىفربتءملاو دارمااوهو يعن ىف

 2 ةفناطد د ميحر باو هذلان اف مرت م دركح امنافذخاؤيملاذاف“ 0

 نشا لامتهتا|تاو لكلا

 ايثان' دنعلا لعجت )| | الواهتلا يوت
 انتا قدا لع || | هدكتبغ تاناذاف
 ابئان قا ةفنمص أ[ || نع دسعلا نوكف

 ابلاط وفعلا بان || || نم لك لاح ليم أ
 ايغاربوتلا نعنوك هي نأ بوتلا متعا 1 ا
 امنا لعفلا ن عزك [| [| ابئا: تاك اذاف ظ
 ْ ايهاو هتمىئشن ١ ْ ىذلاف قملا دمت ا 0
 اسد سلبسبسلللا؟ل |

 كءوحر نوال ىتح امّركتوفعت تنأو مرح لد بوّسسلالهملع هللا بو نأ ةيوتلا بصأاديعلاف |||

 ةناثلا ةعسرلا ىف ةنملا نيافالاو كد ةرفغملاب هسفن ىلع داعىذلاوهنوكمق أ زر بنذملا ىلع ةرغخملا | |[

 نانتما عوج تركي تأ ىضيغي هللا عوجرف بنذملا نم يورغن هرذغت لنا ةرفغملا ةعحر ى معلا | ١
 دعب » ةرفغملان مهل ع با ذاف نانتم اب وللوالا.ذهف او »وّدمل مملع بان مهلوق ىف ىلو الا ةعج ناك |

 دبعلا عجرب نأوهو دعب ىلءالا ايف ىهلالا نانتمالا صاختنال» ءازتج ةيهلالاةب وتلا هذه تناكمهتبو |

 داو هيو ىه و ءازذ .!ةيوننمرمس !نانممالا هوو بوي نأ هتاعج ىتلا ةمهلالا ىلوالا هود ف ١

 قالا دارا نمل ةمفاك ةراشا هذسهو اعرشالو القعةمح وم'هلءلال مان ا ىطعي ىذا ناسحملا بهاولا

 اناسحا ةئيسلا ىلع ىزاح نمقلطما يب ركلاف ةحرلا هسفن نانو ب حف نك مركلاقالخاب |
 ليد نم نيئسسحلا ىلءامهلاقنسحلا ل ةفنيتي الق هناس- ايناس الاذخ أ ىذا اوه نسحلاناف |[

 لسا ىدهم ودو قلا لوقي هللاو قلت ىبسع قةو مهفاف ا
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 لا نوكتنأ كذع بئاغوه نم مزلي امنيفرطل | نم ةسغاا مزمل. ال هنافراصنالاْ ل ردي نكلو نطبالو اسغ
 هسفأب هسفن ىلاعت كردي هنا اوهورخا ماد الاهذهلولدم فوت وكم الدقو كلذ ن وكي دق هنعاساغ

 | ىلا فاضا اريل نيءوهورمدنلابالا ىرصبلاكارذالا عم الو ديعل ارمدي هيوم وه ناك اذا هنال

 0 ارداطودورهظي هناانلقاذهاو ل ا :لردادقةرادبالا نيءوهدراسالا كردي هنا لاقود انعلا

 | قعملافقدطال اور اصبالا هكردتال هنا تين مف.الاوذو لاف الا متم سفنن كاك الوم

 ريخلا ةقرلاو فطلل اةباغاذهو فلسا ا طول ارابالاالر اسم 5

 هللعللدلا نوكين الا هيلع ليلدلا ةماك اهيف عملا الق وذااالا اذه فرعيالى أ قوذلا لع ىلاربش»

 هزمصس قا ىرتو قطان هسفن قط اهرمص ىدلادننعلا اذه ىرفهقوذىوس سلو لادأا سفن ىف

 رعش نيؤهال الر داق هرمدد نيع هنال

 ظ نطق هسف هناف 0 ا نطبهبف نم لكشف 0

| 

1 

 نطفوادبهشالا || ! .اناوق ىرديسلو
 نط ةنوزدبلقب هتيآار ىذلاىرب

 : نئحلا َنيءْنم هارب ىذل اوه هتاف

 ا ةعماكاالا ال تناول <

 0 لاري هناف هارت نكت مل ناف سم باك نم ميسعل !ثر دا فاسو هدلع هللا ىلص هلو, ةراشالا ىهو

 أ هرتل تنك ناو هر نكح لنآ

 ١ ةاردصلا تلقااك ١١١|١ هحوكس ن كومو
 ا 2 عج خس اطر هلاذإ دف

 هريقا حس 0 ىدو>وىناكاذا

 هرمشن | ءاح ل35 دو>ولا نحاصناو

 ' واق ن | ثيح نه هدابع بولق سفن ىف هناو هلا م_هر هاوطاكوذعان ذادم نيفراعلا بولت

 + همق هل مكحال هربق ىف تبلاكمهيفوهذ هدو دح دنع نوفةبالو هّتمرح نوعاربال ملا ممهيلعل الحم

 تا تل (قؤلعلو ملا مكح كا ذكي رظانا | نيعا نعهرتسو هنك | هنوكب ههضريقلل مكسحلا

 ءلع هلا ىلص هللا لوسر تدأ آاردقاوانورلا ف قلار هطر ا ذكعو نامزلا كل ذ ىف هقح ىف تدم عرمشلا

 اًانوصغم هت دجوف عضوملا كل نع تلأسف ةيلدشاب عمانملا دوعسملا هما .اععضومىادي٠مونلا ف لسو

 | تولة ىفى دعا ىلا نفالاو تدملاداثتسناف عورمش مه جوي كال مثمح هيف عرشلا توم كلذ ناكو

 لسا ىدم وهو قملا لوشي هللاوارفال هن[ كحا مفوهف نيلفاغلا

 رعس ةقفاوملاىلا ةةلاخنانم عود رلا ىهو «(ةيوتلاةرضح]*

 ع روح راوه ناتملاناالا

 ةالفىف اصخث:تعباناذا
 ه-وهاروهظااناكناو

 تانهمب يف لانكم ا انيدنل

 نيعم نه ىاوس هلسلو

 واودمأ بوما ُممىلَو الا هعسرلاهلذنو. املا تان ةرمضطا هذ_هنء٠باوّدلا دمعا_محاص ىئدن

 مس

 | نؤدلا كنبودل عجرتبف
 | نوكن هعباسإجل ِتنأف
 1 نومكلا هل ن وكي هو ند

 '* أ[ نوكسااو ةماقالاهئمىلو

 ا نيسعملاو ديؤملا ءاش اذا

١ 
1 
0 2 



 ا سس

 ٌردقملا نياو رارقلا نياو باالا نيو باه ذإ|نياف ا
 ردسقلاو ءاضّلا مك<لكو انبلا هئمو هيلا امك
 يش ءاش امو م تافاق ثن اف ىل_عنيكحنالذ

 رثعا ورك هملا فاضالا مث اموفا خذمالا اق

 رتساامىوسنوطبلاسدلو || || رهظامىوسروهظلاس لف | | ١

 ردها اذب.دوجولا ناو ءاشت نه ىل_عءاشن ام لقو

 ليبسلا ىد يوه وقخلال وعي هللاو |

 ربطت ىذلكلةر 7 روذتاو هب هه هسمق تنطاام مدا

 رمشدلا ىل_ءاقولذ هللا ل_ذفام 200 < تالؤلو نوطبل االول

 ريغلاو ماهوالاو صب اَعْنلا ن* :.ةمواصشتممالا هلك امو

 ركحفلاب هللادود لهاهلاتل 506 ثمحن دل هلائول

 ىريخام كل المالا ن نءقلخرديل ا ةرشاس.هالول

 رودلاوحاورالا نم اموال هدد اسلالمالا ه-و ااذل تذع

 8 ررمضوا حالا لاذ ناكن ا عفن ف كا اديأ هلاوحا انحتحا 3 لا
|| 

 اذ صدخ نوطملاو نطامااورهاظلاو رخ الاولرالاود ىلا عت لاف ن ظطانلادبع اهحاصعدبا | ! |

 | انل ارهاظ سل هن امه سف: نءالو ه_سفنل نطان وه ساذنوطيلاه نكن اوروهظل | هب صنع 0

 ا هناف ىعءواسح هانا تجاردا. نعاطالارالناع توفل اك

 لاشما ىفانمن ىتا تيس الهلل تايب ضن اس ا [لاسمالا الار دئالو تالا ا
 نطابلاب قاف هناتاداوااناعاتر ةظابنعو ةدالولاونيوكّلا لاحم نوطبلا تاكالو |

 هتذخا اذا كنافامهوالالشع ثادق همضنعن وطيماكن دق هنعلاعلارهظانطاب هنوكن م هناهلوقب
 ١ عرش نا لقاعل عش الو دلن مل هلوق كيلعّدراههوواالاسخ هنا - >اناو صل ااا هلق 3 ع

 نءانل دب ال هناق سصعالا نيع ىلع تعقو لب ا اذاو اذه لثم هملعيثأ ع ١

 2 ءىلءاندو-و جر ىذلا حرا لا دوحو نمانتاكما ءاطعااملاندوجو فهسلادئتسن د

 انيسانولذ ناكمالاءانماءموكت انام دف تو انملجو اننمعي نك ذا اذن ةمسالا مدعل ا نع ن طاب هناالا
 هسفنا بجاووهو ناكمالانهماءاموك قا ناكل ناكمالاب هاء موك ىهالا كا ذو ام ها ىف

 هجو نمو, سانملا مدعل هملا دانتسالا الف هبساننملانتسام لا ذاو ةمسانملا تعفتراف سفن ثدحتن

 هيانتفرعهد- اذهف فرعيال هنا فرعي نا ىه فرع نأ هتي نال ماعلا نع غلا ىلاعت هلو ة.س امها ِ

 ناقفوهثدح نطابلا هنا ىناثلاذخ أ فاضي هنا اكرهظنال ىذا! نطاملاوخو نط ل فر عود
6 
 نهيق نوطيموهامد- هاشيالف هنطابدهاثدالدبعلاو دعلا ف نطانوهف هعسو ىذلان موملاو ا

 ا

 | ا

| 

| 

 ىربام هب ربىربف هرمصبب ىريدبعلاو هرصبو هعمسو دبعلا ىوق لاكي ناك اذا هنا هارئام نيوجو ١

 ل قاعاوهاوقن ما مش ىربالو هرمك :

 انرمص ناك اذا هكردتال راهدالاو هكردنال هكر دز نحف ارم كلذ دبمهنالواناوق هناا ولقىفهرونو

 هكر دن نأ دمع. اذه ىلع مالا ناك ذاو انرمدد ناكن 3 .ا2 ىف هنال «سفن كر ديال ةلاإس ا هذه ىف هناق ١

 قاهنامث كردي هناال هيلردس ل احامتا ارمدملاناف راصبالاكر ديو هو راصدالا هكر دتال هلوقامأ

 5 م رداولانن طابلا ل رسصيلابْ ر دمري_غتئاغلاو تئاغا اريعذتن هكر دئال ةلْوق وق : 1

 ا



00 

 مكح ف ااخياممابفان ىلا نيع ى هالو ىلحلا م كد نما ميفأسأ قارلان يع عام نا را فروصلا

 || كردملا اذهودن 2و كلاودملا اذهوداف عمو دقو لاودالا هلع عقب راحو مثلان*ع ا غامو ىلا

 || لعنأالا ةيمدعروما بنلاف بسأل تناكن اف رهاتملا نمو رهاسظاا نمو قا نمو ماعلا نك

 ناكتاف ٌفآرلا نإ ىربمود_ملا نا انلس مو د_ملا ىريف كار دالا لوقا قرملا دادعمسا ةيورلا

 | انما ناكو ةمسن نك )ناو ىر نا ضيأ اًدعتسس نوكيىر,ن أد عت_هموهاكف اضي أ ةبسن
 لوقتفانل قه هنا ثدح نم ةبسن هناانلق ذا اناريهارت ىذا !نالقرااود ىف ةراوهإكف اندوجو |

 هسفوانشانهدةةدحاو مالاف هكر دناهأ ثدح نمانمفانلق اكان ارب هنا ثم ن نمىدو-و صأ هنا

 | ىريهقلانأب ملعت لأ هسف:نعلاقو ىنارتنا لاك كبل ارنا ىفرا انضعب هل لاك دقووه نمو نحخ ند |

 رظنانكلو فطار دّتسالا اداءلاق مث ىربهللا نا لعب ماعلا ضءبتال_عأ دقو قدصةريخو

 ةمدقم نعو اهب هز نعوذ الو لبحلا كدناف للا ليش ىلا فود اكسر: سان أف لم طاىلا

 || ةلاملاىلاتءحرىآ تن دن'لاف قاف أاِلف ةمّد اكلت نعىسوهقعصو ةيور ةمدةم نع لإ الدبور

 || اذهلزنام هناق ىنارت ناكل وةبنيق صا ىأ نينمؤما لوقا ان ودب : ؤرلاا يقتل سن كحال ىلا

 | روظاف ةماسقلا مول ىلا هععم نمي نامعالا ىف ىنعبت مث هينيسنمؤملا لواانأف ”ىلعالا ادّنالوقلا

 || ىطعي الف دوجولا ىل اعت هناف وءمالو لد .لو تشل ىءودو الخلا هآرول هنالل. لاالو ةنؤرلا بلاظطا

 | | قءضاارئاايع م نزكجب مالف هاكر اوددودولاو دوجول اوه هيد هلكريخلا نال دو>ولاالا

 | | مدعلا هنعن 3 نكل ونيعل مدع مدعبال ىلا ومدعلاب هسشءانقلاوءانق لاو ىهو لاك دنالاو

 ْ | نمو نيلامملا ىف كبعدودبو عم لاح ىلا لاحن هكبه ذيوا كا ةنف لا تالاو باهذااودوىفاضالا

 ا نيرخ انتأيومكبهذي“اشيناهلوقوهو امهميوامهنهدحاو لك ىفك:.عدوجو عم ناكم ىلا ناكم

 | ريعف ل. دافتلا هدهو ةضاخ باهدوهام ثدح نهةدارالاب باهذااو ةردقلا ةةدد نام الاف

 هنوك عم نكم ىلاو لاحم ىلا مودعملا ل دفنانًافدوجولا مق لدفالان أش نم سداو نوكيال لغم
 0 <قرملاوْنآ رلا ىف مالكل لمس هلع مالكلا اول سفن نمف مالكلا| ودوأمو دعم

 تاك ازدالاو "هلصاح ضارغالاذا د ناك ام نكح ةلا- ىلع هال !كرتن نة انك ارذهلعلوةناموا

 وَ-وأ دو-ووا مد- او ما معاق هب ميعنلاو ءاددومشلاو ةك اس تاذللاو ةعقاو

 | 1 ا م *انصتن ال هنادعب قاتوأ
 |مهفو باطالا اذهب ىلع عع“ نمّدب الف درو اذا هناف صقر الو سهالا دب نبال نأل اهيلعوهام ىلع

 رم الا ناف لآ ا اهلك لوقي املوةنوىلوا كا دل رتف هفانتحام نبعاذهو عماسو ماك ءمولولدمو

 ىو نيعلا فو نهذلا ىف ع ةاوهناف لطابوهام ق د_دهاكف كل ذ ىفةريز! ىف: داو نيع هاك

 هذه نم تاراشالاو راشءالا ف نعي لالا وج ناو ناس الان ىلوا ىلساا ىلا ح وثحلافتاكاردالا ْ

 تا راشالا لهالء ادعالا ةلزءانه قحلا مهلزناف هنعنغتسمتنأامفر ظنلاىلا كنداّىلارطاولا

 هنا .( هنوكل هبف ضو ئامناكناف هف ضانعالو يعود م ىلع مالا لرتي نأب لصلاوهواودغجناذ

 الكم دح يفاوض ودم يح مهن نضر عاف انتابآ ف نوضو< نيذلا تيأراذاو لاك دقو هملع هللا نم

 | ىدؤت ى د1 ةعور د ا لاعالا نم هبففّرصاتو مكتأو انة اهو اناع لاعتشالاالا س لو

 ْ | انلليقام ىلا لصنلان ماك لمعت انا ىردنالا_:كقرو الا هذ هامو لبق ناف ةيوارخالاة داع اناا

 هللاان هاف | اودح دقو قيام كلذكه نمش لت لانقح هلكىضماماشأ أرب ايزو كح امدهناذ

 هللا هال يل 2 عكاوي لئاملا فق ىلع لك فدا داو مسو هيلع هللا ىلص هسنل لاستشف

 رعش ةحازو "لدم تافيدعيا

 ٍ ٍ روهظ هسفاشانع ا ثرهظف اههلارهظم ناكف نحلاد ريل تاجا ثروات عال ىتلاماكحالاالأ

 | يتمم

 قيوم
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 هل نا[ لح و هعمل ركبو أن وكي نأ هللا /ءف دب الو زك ؛ىلأ نود هن الثا ا د[ سائلا عب دايولف | ||
 هوا كوم فاول ب ستسو نو ٠ ا

 نود مايا فركب وذ تا عادا هقح ىف ىذ هل او لظااو ىوولا ىلا بسنو اوس نم معلش هناأ
5 
 هيحاص ىلبق هلا 1م دعبل همدق"ن 5 ؛الؤ هللا لع ىف انيلينأ ةفالخلان ههلدبالو ةقلخ نوكي تأ 4 ١

 ءالؤه ماج قدحا هنوكبل م دعت نم م د2: ن_سللاو ”ىلعو نامهعو باطلا نبرع مدة" كلذكو | ا

 مهلاجاب كل ذدقنا نيب نأ دعبالا كلذ سانلالعامو ةياهالا مدعلابمع مهدرخأتن ءرخاتالو نيقاسلا |||

 رح .[صانؤ ار هاناظااار رظن وان دس ع لاح الأن , مقوامنا مدقتلاف هتقالخ فرخ دعب ادح او مهتومو لأ 1

 مدس اةتلاو رحت لا مكحنماذوذ مؤخصحن نع هللا ىضار مولع هن رملا هللا ظفحو هيلع فتن ل هللا لع
 نوعجرت هلاولاقو هلك مالا عرب لاو لاق هنافدي رخ الا هنلو ؛ْث لكدجوم هنال ةملوالا هللو |
 ءامسالا بنا صر هظترخ . "الاول والانيبامو لقالاو»اكرخ الاوهذروم الاريضت هللا ىلا الأ لاقو |

 انا لانو رال هانا ا جوكلت هلا عوجرلابالا رخو الل 5 الفاهلك ولالا | ا
 رخا هاف ىسطلا هتاذرخ الا اضيأوهو ةفياخلاوهو ةث اثلا ةبرلا ىف هنالرخ .الاوه لماكلا |

 ةكلم ةبسرو هلدعو هاوسو هأهوللانعلا دا انأدب ةمامالاو ةفالملا هيدار امل هللا نال تاداوملا
 حورلا نم هيف شنو ىييسطلا ناسنالا مسج هللا* ءاشناامومأ :نوكي نأ لوكا دعت سالف ةمماق
 ةنل> ضرالا وق هل ءش عدا ى جداا ناكو هع روظذ فالذت_دالا لال هنروص ىلع هقلخن ىهلالا

 ةماسقلا مون ىلا هني ىف ةفالكناو ةمامالا لعجو انا هبامكىف هنن ارك ذ امدكململا حمهلاحو د ها ند نأكو
 وهف ةعسطلا ةئوكلاةرودلاىلا ةيسناااضي اخ لاو ةمهلالا رولا لا ةيسنلاب خس الاوهفأ

 ا دلات رعد دودقا او وذل عا سه أ لا ترب هنال همأا لاعلا عوبرب رخ ”الاودواممحواسؤنرخآ

 012 .1اتريسو سعما!تروكو مودات رثتاوءاعسلا تراموا دإاتلازاهنءعل-راذاو تدافو'

 ةرخا الارادلا ىلا ةرام_عاا تاةّناواه رد ناتدلاراد تهت وراملا رس را

 ىلوالا لوتالا مسالاف رانل او فل !الاراد نمايثدلا دعب اموراسلاو ةنملا تر_عف نا فنالا لامقتاب
 سو هءلعهللا ىلص دج ىلاعت هللا لاوامناو ةرخ الا ىهو ىرخالارخ آلا مسالاو ات داارادلا ئهو ْ

 هلف لقت ال هةر د ىف لص-نذ ةباغلاوهف مه هاروامرخ الا نالىلوالا نءاريخ ةرخ الاو
 ةءامتلاوهورخ الا ىلا ىرتش نيج بتارملا ف لقي هناق كالذك سل لّقالاو ماودلاوءانقبا اوت وشلا |
 ءابلا ةفص هاطعاف ىذرتف كي ر كساب فو.ساو ىلوالا نم كار ةرتخ . لاو 1لاهاذ اودع تسد

 معأ هّللاو ةرمضحلا هذه م كح هاطعا اما ذهذ لاوزالو هنع لاق اال ىذلا عادلا مي بعلو ماودلاو أ

 رعش + (روهظلا ةرم>) * 1 3 ظ

 ابلغ ىذلا الا هرهظي س 7 هديوب طربس كرولا نإ
 ااا كدر عوتدلا ىف# || |[ روح اهفرطيف ىتلاذاّتفلانا
 امهذ ىذلا امذدن لذفاناف د فسدن اهنا اولاقول و1 نأ

 إ

 ظ
ِ 

 امهذ همومد اًدهاَف تعلاق امزوفا »اقروا دقنا

 رصبن ىذلكل تروظامتاول 0-0

 هقاطال هنفالرهاظلا زال قا هبال ةريصانا هدحبش لست هاظاان بّداب د ورغأظل ا د.ءاهم- اص عاب

 لكل ا.عاماكح اروهظو ىسطاهناععا ماك ارووهط رصف دعا ل رعألاو هلع اوسدكرديالف أ

 ناسعاالو ةنور لر دنقل !نيعالو قالاةيؤرلر دئانناعاالفرهظامع ارو نمتودو قحلادووف]

 كذاك امراجالا دبش: ىذلاوهودؤراما ما اتكحردادقاناكشنالن ودير كلر دتهئامعا |

 ايصحا امتعاذهل اد 1ك 2

 له ف م 5 يا ا



2 

حاذ عاف مد-هتلاورخأتلا سف: فدوه ةاريغ عمدوصقملا عجاف مك. اءالرخأتلا هل ىذا ارش ال ١
 ءا

 ,  ليبسلا ىدهيوهو قمل لوقي هللاو اجو دره ىنملا ءاعسالا فرخ ماو مدنا
 رعش « (هيلوالا ةريضحا *

 لدالا دامادص أ هيورعلا مول ةركذا دابعلا عجب نم ناك _س

 | اولواف ىداسال_ةعواعرش هدامعدوحو هنهلالا مح

 | لزنالا ماقملا اهال_-ارغ ةمكح تنتا دقلف هتلقام
 لفسالاانع هافشاهتاذف || || هناكم قلعزع عضاوامل

 لخفللادابعلا ىلعداوااوهل أ [| هناو كثاال نمهملا وهف

 | ارهد ىعسملانامّرلا مدة: نم سوفنل ىف ل-ه- ا تةولاوب اسلاغ كو لوالا دعاوي اص ىعدب

 || لوالاف رشنلا ونأمدأ ةنكا تناك كك قولا اوال رالا ربع سكك تناكف تادوال ادا صغت ىذلا

 مد اك عون لك صاخشا نم لقا لكرهظام ةملوالا ةريضااف سانا ارا مد اكاهاباتاقوالل
 | ءاملاكو ماسالا نم شرعلاكو حاورالا نم لقال ا لةعلاكو تانملا نم ندع ةنكو ناسنالا عون ف
 ملكت نملوتالاقمف ماعلا تاي ىلا سهالا لزن مث لاكشالا نم ريدا لك ثلاكو ناكرالا نم
 لمقرعش لواو صاقو ىنأ نب دعس هللا ل دس ىف مهس نر نم لاو ىوملا ديعمةريصبلابردقلا يف
 ٠ ىانالاملاعلاف

 1 جيبقربغم صرالا هجوف #*ّ املع نمودالمأ ا تريغت

 لتي لد نام مالسل ا هماع لاستف لاه هاخا ل اه لدقامل مال سا | هلع مدال رعشألا رك رو

 تاسلوالا نم ءزباسن لواط للا نس نم لونا هنالرزولا نملك ل اوقالا مدا نبا ىلع ناك الامل
 لّواو ةبعكلا | دعم سانال عضو تدل لواو لعأ هتلاو ةكعو ا نانوب دالب نم ةيطاعهنلع عيدبءرجوهو

 لمدسلا ىدهي وهو قا لوقي هللاو ”ىبلسا مسالا ةمرل | ىف ىهيلا مسا

 ظ 2 «+(هيرخ الاةرضح)#«

 1 رئادلا اعلا ظفلالا || || رخ" الاو لوالاامهّناو
 رصاقلاب قواخل ا هف_دول ه-ظفح نع ز-#) هناف

 رخ الابد_>اولا قلنا هلاظةرخ الان ناكف
 رخاالاب لوالا ىحضلاف رلكحص ةرئادانماف
 رهاظلاو نطابلاةرودىف هتاذ انل ىلح هلاو

 مكح هل نالرخ الان يدملاوهق هتحت ام ىلا لوالا ىلي ىذا! ىفاثلا نمهةحورخ الا دبعاهب اص تدي
 ْ هم ودرس نهالالا لالا نءرخ اتا فرخ لا اذه ةيلوالا قعساناو كلالب ةءاوالا نعرخاتلا
 || امزلل هريغمدسقتو هري ًانىفمكحلل انام ءفهوجولا عبج نم هيف ةءلهالادوبو نال نامزلا

 ٠ دلما مثرموهوالا دح او مهتما مهعبج نعهللا ىذر ىلع م نامنءمم رع مم ركب ىلأ ةئالغك

 | ةقالانا هبلطت لعب لضفل هقلا دنعاهف ضعب ىلع مهضعب مدل مكه قري فاول لهؤمو ةفالاناو

 ]بق توب نانعو نامءلمق توميربعورمع لبق توي ركب انأ نا هللا لع ىف ناك الف نامزلاالا ناك اس
 - انالع نم مد عقوام ةعاسجلا ةفالخ لعج هللا دنع مرح هل لكشلاو مهعمجس نع هللا ىذر ىلع

 : رخ املا نم ةلهار حصا ةنوكل مهنم مدق نم م دقات ةعبرالا ءالؤه نم هريغىلج | قيسسي

 كراولا'ضنلا' امهئمرح الا ل تناتفدخ عب ول ول هناثةيانعلا ولا الامكحالا قيام هناف انرطنىف

 ولو
 ا



0 
5 < 

 || اذهذ قللناث يح نم ردتةمرمالاثح نمرداسقلا هللا بسدنعدجوبللام حالا لاعو قتك |
 1 ىعالاو ةعزولا ضدي نم علطقلا عقرامن او قراسلا دب ريالا عطقو صل ايمالا برش لاقت هلسصفت | ٍ

 ا نكمل ذارداشااوهذ عطقلابهرشاناذاف ردتقملاو لك تع ريمالا ىلا عطقل !بسنف ريمالا نم عطقاا

 أ ردافوهق هل الارغب قاعورد ةةموهؤتل "الاء قت هللافاهريغواة ديد نما م هذي عطقتتل مث

 مهفاق لعاف مسا ىعسملا ةلاح ةيعستلا لثمرداقلا ةلاحرادتقالا نا ىلءرادتقالا نم خا :ردقلاف

 ليسلا ىدم وهو قل الوقي هللاو |

 رعش » ( 2 دهتل ا ةرمذح ( 5 و

 ىلرف قب هللاوهم3-ةانمع || || ةفرعمو ل-_ءنعمةسلاانأ
 لودلا ف ىادبت طن !املاكسام اها نوكي فك تكل مامناول ٍ

 ىلرهظ ساو هيتوعداذا ىفرعيو هوعدي مد-قملا دبع

 للا م_ظعاند ىلو»و هفرطب قران اذا هدقفات ساو

 لبخلا هنو رنءهفرصات ساو هفّرصا انف هر_ك# هللا

 || تاكمملا نا كلذوهللاوهو حرحلا تو. لمادلا تشب ةرضحلا هذه نم م3ّهلا دب ءاههحاص ىاذب
 || مدقت اًذاف اهتمدحاو دح او لكح ىلءءاوسلا ىلءاهل ادا الا ةي_فوا دام الا ىلا ةمسنلاب |

 (| هناا فلعف ه_فنل سدلام صال حرم هنا لد ةيسسنلا فدي وستل | عم دوجول اي دريغ ىلع تاثمملا دحأ

 نامزلاب ىرعُ الا ةلالد نم ةلالدلا ىف دما اهو تاثكمملا نم هريغ ىلع هل مدن اوهو حبه نم كيال
 ااه هدع»وانامزلا كل دل. قهداحازو#والانامز قدحوب نكم# ندام لود هناف بولاطملا اذه ىلع

 || نءنامزلا حرضف نامز فدجونالودوجو ماضي اهدنع نامّلاو نامزلا مكح تدك ل دياقالا ملك
 : عاوهةدو+و هلام نام ريغو نامز نم نكي همس فزت يدنا ابا لازال 1

 نملك ةمسن بنا ارملا كالو بنا هلا ءالنمع اعل !نمهزرباامزا اربادعي ىل اعتهنلا نا م ةلالدلا ىف
 عوذلا اذه ص انها نمد او صخُم اهلاناذاف ةدحاو همست اهي ل ارث :الاوامزوربلا قش ىذمق

 | اهلل ب انوهوالا نانا. نمام ىنا الا عونلا ىف ةفالذتاكمّدَملا وه هم دق ىذلاناذ اهبواسهيلا مّدقنو

 ةلاسرلاوةؤمنلا فكل ذكو كشالن ؛نامزلا كل ذ ىفاسمءريغل ار أت هريغنوداسييف ءاشن مقام 2ةمق 0

 لدسأ!ىدومموذو قالو هللاو ىرعدم ل اذ_ه ىلع تتار اا عسدجو ةرامالاو |

 4 « (رخأتلا ةريضح) *

 هرخ 5 كت ةلوهحم هكا اننا وللاكن | ١

 هراطنا انقو مث اتقو هبدنت . 3 مدنا الدأناكول ا

 هدكاذا# ا -_ ا رادع ند ى 9| 0 هللا ١

 70 هدق مأق ند هلروت 0 هافحا ا

 مدقتنق ةرمضااهدهن 3 تتار ضان ءامد.ءريخ أن قا ىاراذاذرخؤملاذ بعامحاص ال

 ا حالا نيعتاذارخأتلامدو ملا اذهنا مث هتبلااهنعرخؤملا انما مدتجاللال .| |

 رخ أ وام دق اهفهانا هعدقتب نوكق قاسم !١نمءاشن نداسيفق وا مدعم قب نم قباني ةمدقتلال 1

 لكو ةصقاادالا امّدممالو د_هقلادالا ارخومنوكالفدعقلام ا لا نمرخ أت نه

 هحولا اذ_هنما متدودو 0 030 كار فخ ردك اقل 2 كلذ مءاجامنإ]



 افظن

 اعز اتدزدفول 6-5-5 ”لجوزعل اردتم دبعوريدقلاد_.ءورداقلا دبعايجساص ىدي أ
 ىوشرت ااهلام ةر ضف ءةهور تقم كل دنع لاهو نورداقلاناو لاقو ركع ثع.ي نأ ىلءردانقاا ا

 نك هلوقب رادتقألا قخاو نكاهل ل وةقمف تاكصملان هاه دوجو قللادب ربزيع لكنا دوجولا ءاطعا

 نوكتلا ىلا عراسو نكمملا ملعي ال ثرح نم ىهلالارادتقالا نع نكمل ناكفرا دتقالا ىلعارتس ءلعحو |

 ا! سهالوأت ل ) اثتمال ايمقنا نمءانثل ا بستك اف نك هل لاق نمل ةعاطلاو عمسلا هسفن دنع همر هظفناكف

 ١ هلص أو هل ضرعب ضرع ىهاماف هئمرهظت ةمصعم لكف هل وكت ىفهلةعاطلاو ععسلا نكمملا نم ناك

 | قيسسلا نكمملا نم ةعاطالو قيسسلا اهل ناف ةج-رلل قيسسااو ضرعي ىذل بضغااكة عاطلا وعمسلا |

 نك لك ىفدجرلا ىلا لالا نم دب الف ةجررال قمسلاو ةقباسأ |مكصحااهلادبأ ةاسحتاو ةباتلاو
 ||| ىلا .هتهترارقالاةرطفلاوةرطفلا ىلع دا ودان ادولو م لك كل ذكو. عااط لصالاب هنالءاقشل اهل ضرع

 إل ةقيقح هلف نكي لونقلاهلامتاوال_صأرادتقا نكملل نكي لاو ةعابط ىلعةعاط ىهفةيدورعلاب |
 آلا هللاال ا لعافال هنال دوولا هلا ىلا مدعلا ةلاح نم هجارخ ا هّشاعت ىف هيلع هللارا دتقا ىلعاهب علطي ١

 | راظنلا ضعب دنءرا دّقالا ند ئش ىلع ىب مامو هلع ىشاقو اهسوفن ندالا هللا مشت ال“ امشالاو

 || قاخالو ضرالاو تاومسلا قلخ مهت دهشاام ىلا عت لاق اك دوجولا ىلا اهرو دص دههشت نأ نكي الذ 0

 اناقاذهلف انم ٌدقاممهضعيد :ءدوجولان ع هحوبرا ددقا نكملل س هاقدا الا ةلاح دب رمهسفتا ٍ

 ١ نيعلازت الف ةعاطلاو عسمسلاب نكمملا فصتبل مالا ةغيسمب لوةلانءاجسوأ هراد_5ةا "لدور ىخا

 ا 0 مودعملا نهل يكج> ال لوقلانا عم لدالا ا دههنم عارتو ةجرلاب هيلا رطل ا

 ك2 نكمم ا ناكاملو هلل لعفلاو فراكتل ا ةروص هيث اف نوكي فدكف ةلاصالانو ا دقه س دل

 ا ثااىهأ ناسن الا ءاج اذ اذ الا لائم دارس همف قد هالل اعيطم عم اس لصالا |
 عوقو نع هاهتبروا هلع ىبا1 هللا ند هم دقت ام لع ف,نأه رم أيامتاو فلاخد ص ىفهللوبامو 1

 نال هيناطمثل اهسهأ الر داسة كل ذىف هنن نم همده7 اع لفغف هلعفي مالا هنا ن مهل منام

 مداكم وا ةعاطلا ىف كلا ا ىعأ لمقيا ضد كل اثتمالا ىلعني وكلا لصأ ىف ترطفانلقاكمتتستح ||
 دةرتلا مكح تحت تقولا كلذ فوهف نيتمالا نيبْكرتلاوا لعسفل ا ىف دّدرتلا ف +تاحامأو قالخالا |

 53 هسّدمع كلذ ماعلا ىفددر رم لكح ددرتو ىلا لح هناو ه سن ىلا همست ىذا ا ىسهاالا ْ

 ديرباك ةيصعم دوا ةعاطلاءام ,قعفلا كلذ ىف همكحر هظ.ف كلذ نم ذهن, نأدقلاءاشام ذهني ىتسقملا |
 ]| اهنا نمناق ةضسنلا مصنل لإ هذهف هضدقلا و هيطعت الق اماسعاهّنلان ماباطل ع ندهودعلا 1

 ١ هبلطام كح ىفديعلا هباحال ةتمدصلا لطم لك قود تاع يان تانولاو فالس لب امل 1
 || نيوكتىف هلر طك رطاخ لكى فهدبع قا باحالهامنو هند هاام لكى هبر دمعلا باح أولو همم قا |!

لاو ةفلاخما عقتنأديالف ةرودلا ىلعوهوا ذكحالا ىعالا نكي للف اما |
 أ رهاظاف نيبئاحلا نم ةقفاوم

 | صم نيضحسنلا ني ولد اما تدصف د بعلا «بقهاعدام ق رل1فالؤالا قالا ىهأ هفالخ فدسعلا /

 [فاللتاد و>وف ىلوانا را 2 ؟.ملوأو اهتر وصن روظث يح مالا باكا |

 ترمسلا اذ_هرظناف ن أكثم قح فالاناف قدوهامالا مالا ىف تءثيالو ةذطسنأ ىف صا نكمملا نم :

 | | ادم الار دانعلا وكر عامزساو لير هت ةريدق بك لسه ادمان اا مددبع ام

 أ ىأةر تقم ىهف ةردقلا ب سكي ةفصاملا ىشبامسالاو بايسسالا ىديان ءا.سشالاروهظ ىفرداقلا

 38 موا سس هد وأم لكي رد: ةااوجهذ ىلاسعت قطلاالا تساو نايس | لع ْ

 |برهتلا ل راتمالاو قاما هلال[ سهالاو هلوقود سدس هدجونالامو قالا هلالآ هلوقوهو لق تدش
 ِ | قعهتاهدجو اامقلكناملاعب نر ديرب سهالاو قاملناملاع نم هولاق ام ىلع هلل له أ لطصا اذهلو نيملاعلا

 |١ ليال هي رشن ةفانضاهذهف نايسالا ىدباىوس تساوامي دبا تاعام هلوةوهو با.سالاىديا |



| 

 ا

 ا
|| 

|| 

١ 
0 
| 0 

  1ا

 مم عه

 وهو دو>ول ا ىلا هرانةتفا ىف نزتذلا كلذإ نيعملاكوهذهمل ا هراقتفا نيعلهدسج وبنأ هتلاىلادجوبم ||

 نامل_ءاو سا اردنا :قوهامهدنع نوكمل هدنءسدل محال بطلا نم هسفنف ناسنالا هدام

 هيردتعنوك#و دكة دوحوم تانزتخةىدوبو ٌنازخاهنم ع وف نيعوت ىلع وللا دنع ىج جا! نئازدنا

 دنعامهو نوز ل اوهءىشلاكلذو هنازتخ دير ناك :ىوارادوا بوثو اس رذوا مالغو ابراج نم

 َ هدنع نوكي نأ هير دنع ىذلائبشا | كل ذ ىف ىلاعن هلل !ىل اور عر ةتفيف هللا دس اهاكع ءامشالا ناف هللا ْ

 نما ذه لثخ اورع همطعبف ههركيو هبف دهزي وا هعسو ا 'ئش ا اف ناكام
 نوز هنازخ اعلاف نزتخلا ننعوهو ضعبأ هضءنئازخ هلك اذه ىلع ملاعل اوهدذع ىلا قطا ناز 1

 ىلع هّنازخوهفهدنع نوزذم هلكف ةنازخريغ ىلا ئث هه لزنا ادن ازخمملا مانت

 نئازللراقتخالاف ىرخادنانرخ ىلا ابهنع حير نزتخملا ناف قحلا ادعاموا_معةئث ح رخال يلام
 هلع وعيورومالاىفهملا ادلب ىذلا دعحا اوهفهدتعو هلنادس لكتلاو ار 0

 1 مهنهو هللا ىلع لكو تملا مهن هيلع اك ونام ىلع مهاكوت لاح ثواكوتملا قلعت رمضان
 نءمملسي ىلاعا 8 تاهتواىفاملاًا سو اسي اعد ةءان منوع دق بامسالا نأريغ باب سالا ىلع

 رعش هبلاه ها ضو هيلا أدسو هيلع لكل

 © دحأ نيعلكو دوكنوكح لكذ

 كس هاكف فرعم رححنم

  دحم نزتخم | | ان ولا قىفؤوملاو
 ديالا هن ازتسشا فاسأل ارك

 ددملا اهمف 6 ةدنسنمهلامو

 ددملا تاقعاذا ىل نأكىدو>و نمو

 نيالا : الا ديصيق كالا ةئداحلا هلا ةفرعلا نوكأ نالطعسق دعما 2
 فقنكذو ة ام رملا هذه هل تلص> ناو كل تاصح ةرمن اهذه نمو كيال ار ,ةظيالامف دصلات نأ ٠ْ

 لمت نأ كداب 5ىف ةالصل ا دنع هيرتتست ىذأ اى لا ققهلوسر نا 5 كل لاكاملهريدتو كير ىهتدأع
 ا 0 ا اع 1

 ةسقتلا 0 0 يراسل 0
 -ىوتلا بسلا ىلع هش لاعشلاو ا نيمل ا.ىلا للملا ةرتسلا ىف لو هيلع هللا ىلسص”ىبنلاعرمشامناو
 ةقراب لحال ىذا او نيعلا بح صومه ةملكلاب هلا ن نءجراخلاف لامثلابفيعذلابيسلا ىلعونيملات |
 دمصتالو يلا تاسثا نمديالذا فعضالا بنام ن مول _عشس بسلا ىلعهداقعا فعض قا نم | 0 |

 ا لسسلا ىدموهو قل الوتر هللاو كاسح كلي دقو كلذل_عافا دم هلال الا 1
. 

- 

 رعش + (رادتقالا ةريضح)*«

 راثكملاب تنك امانلود 7 فرادتمم قرد نءهناول

 ا الو نسا ٠ ىرابلا ناك ىف ىرادةقا نا
 ا رارنالابو هب ه4 د راّراا رك ءاانىأولو

 رامالا ةيطودح ةموطعم || | داشلا هداكطو ةصخف
 رارحالاو ”مصلا ديسعلا نع (| || دادلا لوخدد تع ىلزنعع
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 نانان

 طع الام ىطعن ريلعلا مساخ للعلا نعاس نم مالكمل |نم ةر دنقلا نم ةدارالا نيا ضعب نءاهضعب
 ىلوالاو تاف_صواامساو ا ام_هلك كلذ لعج اف ءاعسالا نم هريغ ىطعم الام ىطعي مكمل او ريدا
 ْ ءامسالايدرواتاو”بسنلاءالو تافصاان قا ق> ىفدرو ام ىهلالاعرشلا نالدبالوام-ا نوكتنأ

 || نيفالخ هيففالماةيدوج ون ا.عا اها لهو بسنلاهذهىوست سلو سلا ءاعسالا هلو لاف
 ريغتاذلافةيد وحو ريغ هل ودعم قناقح ىلءامسا وبسنا مناف ال اهفاغاندنعامأ قرظنلا لهآ

 (| ئثنماق بسنلاو تافاضالاو ماكحالانالةيدوجولا نا..عالاءال رثكتيالئذا|نالاهب ةرثكشم
 ١ رعش ةيهاتعلا ىبألوقام أو د>او هنا هيف لاةياس بي دح اهلوالا مولعم

 0 دحاومناىلعلدت * هب اهئثلكحيفو

 ًاروك ذملا ثلا ل-عنادوءيهناو 4ىفريعتلا نوكي نأ امتمروماىلانث ارقلا نعىرعتلا عم هوك
 ||| كلذ سلو هسفنف دحاو ءىثلا كلذ نا ىلع لدتهب ئشلا كلذلة يآ هلئث لك فو لوق» هن اكف
 لأ دحاو هد جو اىذلا نا ىلع ةلال د هذ ىأ هنا ىو هل ىف هّللا ىلع دوءيريعضل | نوكم دقو ةصاخ هنيعالا

 أ نمو ةلالدلاو ةمالعلا كلت ىعامو كم الر عاشلا ادهدوصةموهوئثلا اذهداعاىفهلكيرمنال
 تناك ءاوس نيع لك ةيد>أ ىلع ةلالدلا نا ل_عاف دجوملا دمج ونتةلالدإا هذههمطعت ىذا !لاعل اوه
 أ هلامعسا ةرثك عم قم | نيعتب دحأ ىلع ل دت ةنكمت نيع لكه ب د>اوا ةرثكل ادي دح او اد. اولا ةيدحأ

 || هيدح او هتمع ق قل اةيدحا اذهنم لصق رخ الا لول دمرئاغي ىعمىلع ما نكس ةلالدو

 رعش كلذرلعافهناذفوهئاعساىفد-او ولا نا ىلع لددق دوجولا فْئث لكش هءاعما نمةرثكلا

 اةاارترظناف هاناقامرب-غ ىلع ةرثكح مالو ديو متاح
 اقرفلاو قولا علا هل تدلو ىذترو ءاشتاما دذ دعب لقو

 اًتلخأث:نالقواةح شت ن؛لّقف ]| || قلاخو قا نيالا سهالا اخ

 ين( هيدوصل اةريضح ) ب رش

 د_ىعلاو سانلا بر نعهملا ىلا ىدئتسو ىكرىلا ىرهظ تالا

 دعيلا فو ىندالاف كفاك اهعجبا لام الا ىهدمءانتداقو .
 ىدب سدلف ه ف تمناىان ىَدذَرَع هدفا امحص تولتىا

 لين ل معا تريد اما قالب اهلهسلع نكح تذدقامناول

 دصدرلاو فشكلا| مولع نع هماكححا قطا زبال معثراو ننكجو

 ا وضءفانا مودل عقاوم باك ىف اها صا ةةرثك !:هفو:سا ةرضحلا هده دععلا دبع مح اص ىع دب

 نمةريضحلا هذه لوقنف هللاءاشناهيىءليام باكا اذهىف ركذئاف“ىنادمعلا ىلكل اف هنمباقلا
 هذه ىف هملارةّدفا ىذا سهالا كلذ نا هلعلام ىهأ ىلاريقف لك اهيل الس ىذا ادانتسالاوءاصلالا ةرمضح
 هللاو لول ىذلا ىفنلا ىنغلا اهل لهو اب ابلارقتفا ىتاارومالاهذرموهامن ااهانغف ةرضحلا
 | ةرضحلا هذهىهبلا ةجاملا سّتىذلاو عضوملا اذهىفهملا اشحال كالذذ ال ما نيملاعلا نع نع
 ءاماعاهدنع ئازخىف دو>واها ل* امى ساهلاءارةفلارقتفي ىتاارومالا هذه نو كح ةفرعم
 الأ نمامؤنا ثدح نم قل ا سهالا تددح ا ذارتغال رضا هده نبع ئوهف هنئازيخان دع الاءويذ نم ناو

 ٠ اهاربو اهاعنَدَ اممدنع اهمنافةّاثلا تامواعملاالانئازدنا تسل نكلو دمدا اوه هنث ازخهدنءالائث

 ىعانتلاو رص اهف لخكر ةنئ ازرخ ىف موك عم فش وءاشام قيوءاماماهنم ح رخءاهيفام ىربو
 ىلا نازل كالت نفح ورفناباطتاملاف هنزتحلاءام_ثالا كل ةءارةفاارقفأف ةرهاننم ريغ ىهاغاو

 ىذا نع هبا رقتفاف اممم دحول لامر ادا همف قا اهنمدجو ىذا اناف اهنسيافو ذهارتىت-دوجولا



 ادراقما

 213 نوكتا لوضع وتل اراذنوك.ف نكهل لاك لساهدارا اذافئثلاود ىذلا ةشباثلا نيعلاىف أ
 هناقهدنع سدا ىذلائدالهداراامناو هسفنل نوكلا دارا انغءوثلا كل 3 دنع نوكلا شال هنال هو كاأ]|
 هنبءازخ هدنعال اء نمامهنافد دنع اهماف «سفناالءامشالاءامشالا ديرب وهف سقنل دوج وهىلاعت ||

 اهلاهمي وكتدارا اذافاهتو شلاح ىف ةنزمتش هدسنع أ .فالافاهفنزتاسعالا لا رت نوكلالو |
 ةرهاط لزتلو اهنسعل اهامعرهظمفق دوحولا "هل ىبست وك ناس وعز نا كلت نماسهلزنا ||

 نئاكب سدلام نب وكنوهو ب كارل سلام باطب هللا نأ قع: ااه ن نكامهلعاوا هلع ىف هلل

 مييطاددجاولا ق.ةعاذوهذ لاملاىفأ]|
 لهأ هدو أ موه ب بانلا ا نم دولا ع نءنوكحي,ىذاا ةفئاطلا دنعركذلاب بولطملا دوجولاو 1

 هللان لعلا نم مهدجو لاح ىف مهسوف:ىف دولا ١

 رس * (دمحولا ةرضحا#

 ىهالا !الو ىهاساان همف نكسالو "تلا تالا
 ىهام هتاف اننا تدر ةدمتم ل سل !ناليس لن

 هاو الو:ىلمال كتبت تدثاو !| | ةلداوحوالا : تا اكشلا» ١
 ءالاةديم اوك ايرايعا || اهل نحس 1 ل

 هللاو هللاو قداص انتاسا ||| تركحذ ىذلا يف ىنا لعب هللا

 امأو دحالا دبع4 لاقي ةفدا ادارا اذإو سسالادارا اذا هلمهملاءاسكايدح اولا دبعا م اص غدي |

 مسااوجام ىلا عساك دحاولا الو دب دحال | ىشاسق دح اولان ىتعا ديدي دحالا ما.ق ىهفةيلادحولا

 اهلحم ىتاا تاقصلا نم هب موقيامودو رهوكاوا سسخلاب هدانشدالا نيع هلرهظتالاموهامتاوأ]

 نوكو د>اولاو ةيد_حالانيب ةَمقَم ةيسن ةيلاد_كولاف ”ىناخورلاو حورلا كل ذكو ماسسج الا ||

 ودامتاو ؟يدب س لق بكرتناف امككهمه نوك الف هتاذ نع نوكم د5 اد_-او ىهس ؛ىثلا

 | يول هرج تلبغ لت م ئث هيف لاقب اذه عمو ءامش نوكيىت جح بركر ثلا هن غلب هاموان انشا

 دحاوهللاناف هتيتصهنيعلا دساو نوكي دقو عومجملا اذه ىف؛وب :لكفيدح اثم ن مالي كرتلاو

 | ناف ةدحاو “ل -ه-تاذلل ضر ءتامووهالا هلاال هنا ل_هذ نا انهأ اذهلو ةرملا دح اووهف هنتضولا ىف
 | ناف ةفقو كل ذىفال مادوجولا عج نمدحاووهن هدود-ولا فل هن تحاو لةعت تاذإ!ةيدحا

 تراناذا مث يمر طلو لةعدك مهل هاهمذ :ىرتعال كشالي , ةلوةعم ثب دحو ع دق * لكل ةيدحالا

 ١ اهلعزوكح .ةئر نءولعال هناف ةثرلا اهاندا ام لم _سأب هب «مكح ناو تيالدح اولا اذهىف

 امهنءادساوالزقا عوم لاوالوعخم مسا ه.ةارثودواىل_عاف مسا ارثؤهنوك نأ امافدو-ولاف |[
 ىلقعلا ميسقَتلا ن 5 ةوامو عومجلالا دوجولا قا لاعفالا ل خوه هبضرتؤملاو لعانثلاوهرثؤلا | |

 | «سفرتثاتاا ىلعر داقالاهسفتىف لومقاارثاهلرثالل لب اقلا ناف رث : تلال تم مئانف عومجلاالا | |
 وهف نكمملا اذه هبلطأم همم بولطملا لع ةهلام بلاطود ام همف لع, نأ بلطي لعفنملان| ثدحن هوو

 قاعداذا ىادلا ةوعد بدجا لاك اكل ءذف لعي نأءلعج هناف لءافلا بجاولا ىفن نكمملاريثأت ||
 اذ_هاماو ثداوعلل التم رسل هلال ه_سفنىف ثد< ل ناو ب.لا ىفةياجالارث ماءاعدلاو لاؤسا اف ||

 سا ىنعم هلوالا س.ا نماق ءامعسالاب عرمشلا هنعربع ىذلا ادهو بسنلاتاسءاودامنإ هسشىذلا |

 | ىم-ملاوهو راظنلا ندم الكلا لهأ دنع ةةصىمماوهو قط !تاذىلا بوند نداء الذورخ اللا

 00 ل 5-5 ني افوو دا كاوتش اطيب



 ان

 || نمرهاظلاف هنم هيلطام ىلا هب< لف هد-:ءن.ءءاجاعو هلو سربو هللا ةيدح اي نمو نأ ل وج بأ نم لأ
 | نيعجا مادهل ءاشولو قيفوتل اهطعيل ذا هنمناكامتا عشملاو هنم باطامل دج اون سيل هلا هينا
 نك نا..ءالا لاهو لف ةرك هل لوي ئث هلع صاقءيامهناف هنوكبةدارالا تقاعتاذا نكي دجاولاوهذ

 ْ هريغو له> ىلإ بطاخلا لح ىف زامالاناكما ناميالاب هيط اشو نمور نم هريغو لوح ىأ ل ىف

 ا ]ان ال) لور عه ضرع كادكو نا دولا ةرتشح نموقانت نكا دعامو نك و هاما ادحاو هنوكف

 | اهلج نم هللا نمناكىذأل مذللا لا نم اهنلم نأ بأف امامك ن أل املساو ضرالاو تاوعدلا ىلع
 | هامالاردةيلوهج هسفنل مولا اهلماس ناك ةغلاسلا ةمسلهطاو مظاااوأ ها فدو هللا ناوهو ْ

 ا سيلا | قفا نوكي نأ هَقّدتو تاذمملا نمئيث هلع صعب ل ةرمضل ا هذ دبعلا نش اذاو |

 أ[ هوك ديربا مق فق وندل عقوو هتلاح هذه ن ملك حوع ء .ث لكلدحاو وهف ناكالا ًاسشدي ريالفكلذا]]

 ةقؤيالادلا هلع قس نمف ىلاعت هللا لاك ىذا لالا هسف هلا هس لع صاع عادةئهدودحوو ْ

 ْ تاسل ىلعلاه هنن اّناهلوت دسيعلاب ىلا قطن ل هوهف هللاد و وطئ او وهف هلق نمؤي نأ سعي هنأ هللا ا

 ْ ىلع هللا لاك اذاف هنالدح ضعب ىفلث اهل كك ناكل دنع لاكش نا 0 ا دبع

 ْ | نك هيرومأملل لاهاذلو عقبال دقو رومأملا ن نميرومأملا عقيد سقت سعأر هداسع نم ءاش نم ناسسأ

 رعش ديالو عقب هناق ددعل ا ةمطسوربغ ند

 سانلل لوةلاق سانلا لاف تاةناو قداص لوةااذهتلالاك تلقاذا
 ١ ا ةروصف 017 كو لئاك كنا لوقلااف ىدتالف

 0 000 مكرمشلا هوة بان ايدو دقأ ارهظف

 اذا لوي ال هناق ديحولل صلخ هنال ديالو عدي كل دق سعاو قاب ريغ عاطملا دبعلا كلاكل داوم دو او

 ناك هنوك ند اهاءوه ا مح نمالا ق< صحن وا لود: نأ ريغ ند محأ اذا خا والاف ١

 هسفنل هعوذم] هيقلعتلا عون هب لعل !توكيوولعلا لاعلا ىف هنن ديا اذاف ام اعهي ماعلا نوكىفالصأ

 || نموطنس هل ناقه وطنلا مقداك عقول هيرومأملا كلذ عوقوهلاوا ن نم ناكو لذى هلع صا عيال هتاف

 عشف لعفأ دمعل !ناسل ىلءقلبالوقك 1هةمشدتو للا ادهةروصو هنلعوجانع الاهناذ ثمح

 ا هللانو 1 .امتاقن نطابوار ماطئاس قطن هسقن ثمح نم قطار تأ لا !نمد. علا نا كا دو عقيالوا آ

 ا 00 طع مق قط أن* بث لكق طنا ىذلا هلل اانمطن ا دوال-ا تلاه اي قطنملاوههتتا ناك وطانلك 1

 ا ه#يفهللا نم ني وكتمهلاودبعلا نم قطنلاو هريغلال هتئالا نوكمال هله اريغىف نب وكتل و هقنرلعلا هيلع ْ

 مقال دقو عقب دقف هدي ءناسل ىلع ني وك هللا رعأ اذاو نكمملا هيدحو الف هللاءال اميل و قطن لف

 ريغب دعا ا هيؤطتول هنوكو هدي ريو هن هد ام عيال دقو عقب دقا دهلف لارتشالاءال ا دمعلا قطن الف

 وعو هسفمم دسعل ىطنول لل ذكوول فر<ءافهتلاءاشامو هتلاءاسول هلوةكوهامنا عقول ارتشا

 نوكم دق ديعلا ناسل ىلع برال قطنلا ن:(تححااذاو ىرال طل اهب رب قوطتاق اوهسفا ىطئال

 نغذلا نم تافّدو ل خادّيهناف مالكلا اذ_هربدتفنوكال دقو لوقا !كلذنءنيوكتلاورثالا
 هللا ناو هشنانالا ادب قطنيال دبعلا نا هراصتخاو كسنمعنيب لازرال م ارّودت لدالار وصلنا

 بعاانود قطادرفنا اذاودب الو نولطملا كل ذ عوقو مزاد ال هناف سال اندعا !ناسأ ىلع قطناذا

 هتئشم ىف لو امول همش لو:ناوهوردتادالا اديأ درس ال دعلاو دب الو عش هناف نيو كحاب

 باطبال لاو ىجديبال لصاجلاناف هدنع سلام باطبامتا بلاط لكنا ملءاو ءاشامو ءاشول قالا
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 اش ماها ءاىلئلخاب انوكصح ىفاماهىذلا

 انلواانباع تش نا مكحاف هب تهنام تققح اذاف

 5 ًادوملا لفات اوس هدودح انيلع دوما ام

 ان هود ىالكصو اورظذاف اناوس ائمءئام

 اسف ة.مونقلا ناب رسالولو نيشاف هللاو موقواما لاق كنس هاو ّىئ * لك ىفاهتاذب ةممو- هالات

 نأب لوشن ن ع تبحتامتاو اناعاهندهماكان اعل ذتدهاشانق هيودلانقانلعن كلذكُ ان

 اهيوه.فةي راسا ال ق-انوكلا ةمودقااو قالا صئاصت نما او اهي قلختنال ةيمويقلا
 فال ا مكحالو نمع قلخإلر ظام كل ذالولو همقي نأ قل |نوكلا ماها اهذ ةمهلالا» اعمالا تروظ
 همك دادتماو هاش الما كلم دادتمأت اهمشي الود واه :رهظد وهف فرح سداودو فورد امو..ة أ

 لزتمىلا ىههّنا اًذاَق دادع:_سالاو ةَوَاا'فورحلا لزانمهّه رطفنال هانم ريغ فورا داجأب 1

 هلمعمف فرخ كلذ رك ناكملا كلذ ىجسف فر 1 اًررب. ود فرح ىأ ىربل هدنع ف ةو اهلز امن ماما

 ترهظام سفالا فديراسلا ةيسورقتااال واف لعن تح مك :وا.داو ىلاعت هلوقلئموهذهثدحاىذااوهوا
 اذمانئحامتاو ايل تالا طا ل هاظلا ةممو.ا |الولو قورخلا

 سفنلا با ىف ه هركذ مددت دقو كلذ ٍلعاف نحرلا سفن ن ءتا:ةاكلادودول عق ةاو وق لاشم برض |

 تءاجنوللا هي رامجتز ةقرو مونلا ىف تي رآدجولا اذه ىدسقت لق لا ءاو باكلا اذه نه ا

 همف ناكسذ رمقل اءومأ مونلا ىف هناار مفدحأ لكلر يظال ىح طخانطوا ارهظن ودكم قا ن هىلا |

 تاقعءامت ناكسذ مهغي داكال ض(االو هتمسعاتبأ اراقدت ارق ا نأ لبق تظةرتساو ارث شو امانا أ

 قف نك ذل نمضشلا نك قو سوتلا فقرر ذك قزف 2 نك تهحااامهملظنو
2 

 هزم همدملاو لكم نيب عاود 2 هير قراطا نضر قار اكتر ل5 | و 1

 دخلا عقل ا5 ىمظعل اةزعلا ىلع

 دصقل امكحجإاذف اعيش هللا نم
 دع ندو هق هير اع ىلا ى ًاذال.قنم مالا نيعهلنو

 دجلاو.زنااركح 14 ناكف || | ءركذب داؤفلا ى-ا نمناكسذ
 ديعان ل ديعدعلاف : نكي ناو ؤ هنمع تاك اذكه ىديعناك اذا

 ا هلا نكحوف نا لداد!

 | هناويددك هلا :ناتكحءاعو ا

 ل+اده اهب عفتتارو هاب ىل واحا نم مقل ناك هنا كر رعفأالا تئقتساا ل هتيسناف رثنلاامأوأ

 كِل ذ ناك م ىلاسعت هللا كيو هللا ق زراف عست ايندلا بايسسا نم ةرّوصم ىرط اخ ىف ىب هو مالا |

 ليكولوقنام قاعها هتنثرو هبال

 رعس ( * نكةرمض> ىف ناد ولا ةرمان> ا

 طادعمو رورمسم هيفاناكحو ط--صو_خلادو<دو>ولانا

 طر دول انىذاادو_-ولاوه 0-2 ناسعالاد حو ىذا ١نا

 طرت ٍِْلاَذا ساذم ىنكحا هب تاقل ىدنتع ءدتعام ناول
 او_طذق م-مم رند ةربام> ىلا 1 هلسرأ نم هيلع ىدوم ط رم 5

 اوطسق م,نكحالهدصأقم تباخ امون دا رغص ًءص مذ دنعن ماا

 تاطاذاقءامالاب< ىغلاوهو ئث هباع صانعي ال ىدااودو مهلا دحاولا هبعابب 7#

 تيلاطبلل اند ء بش هلع ص اتعياال هنا مق نم <ةد وعن نو مكتلسع ل ىابواطلا كا ةنكيرلو
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 رانلا ليس 20 يي مو اوهذ

 : ىلا ن اللا فم ةقئقح هبطعت امر دق ديالو اهبف توميال هنوكن يب و ىلصي هنوك نيف ةالصملا ال1

 4 هذه لازتال ىأ ىنيالو توميالذمئانلا ةسحار تدار 5توملا حببذب هم هيلع محكحامالا لكدتف فاطعلل

 ةرخ الاف هجذو رفاكلا ةرسحو نمؤلا|ةفحت ينال فتولاف كلل ءاف ةيدعتسسم هلة ا

 ْ رعش هين ى نم بارعالا ضعب لوي نمي رغلا ه م

 | لسعلا نماندنع ىلح!توملا | | ل_هولا د ذا ةمضوم نحت

 حجت

0 

 لزنتوملا د !تولأوم ن2

 3 ل يب سس سس
5598998 

 لوعهللاو رص.ةساورظ: نم ةشغاهيفةراشالاهددو ىلسعلا لك ا ددالت توملاب دنلب هنأ لوي

 لسا ا|ىدّيوهوقحلا

 ىدلخ قنجرااهلزتاد_ةاذك (| || دسحلاال ىلقل اةامحةاملانا

 مهموسج ىوس مهل سيل سانلأو
 مهدصب لةعالو نوكحابف

 دتسلاةسلعمهدنعا اف

 ددملا عخاولا ف مهناول واهنع

 د_كرلاب ملا عبس نم مهامو

 دبحف قالا دوجو نعمهارت

 ش ا مو.قاا”ىل اوال اهلاال هنن ىلاعن هللا لوب ىنهلا تهذوهو "ىلا دبع اهح اد ىعدي

 1 عمركذلا ىف اهصعتسا ىملا مزاول نم ةممو.ةلا تناكحالاو مودا ىلا هوجولا تاءو
 00 ال هتاف مدعلناكولو هيلا علا هيلعلا ىطعا ىذا اود مولعملا نا ىجمواعم

 7 سعسلل سعشل اروذك ىلا ة امل اذ نورصسال مال نولعنال سانلارثك ١ نكلو
 و ت5 ا نة ا وو دك 07 2 00 ا ا دال

 هق”س هت دمسل ,ر م-ويف سدل و

 اذاو مهدتع لصأ ةياوغلاّنا

 هرودال هال حديل نام لكَف

 5 رّردتام الا مكح ق'هنق

 هرعشت ام اهقطأ ند اما

 هر و مضتام هانا هربو-ل

 هرّركك امو ىطءتىذملا نطعت

 ىح هيئئث لكفىث هنع بدغيامو هارب نم لك هب ىدع هن اذ ىلحا ذك

 ظ | رع * ( ةيمومقلاة ريض ) <

 الاو ِهَلِف اَرراقم نءطق

 الاقتنالقتفيف اب لوي
 الاخ ا عركتنناسصو و
 ْ الاسنازالاسو كتل

 هعم نهوالارك ذتاف هتبعصتسا ىلا توعننهةمو.قا تناك امو مو.ةلا دمع اههح اص ى دي

 هاراامزو< نظحا ىسع

 اة واكهنالا تحالف

 هملأ ىتعاذا اهععيو

 | هنافود كل ذكو ةسموبق هل يأ مودقمولعم لكتف ىح مولعم لكف تىدك ام سفن لك ىعمومقلا وهف
 [/| ناكامناهنقهلعو هنق هلعالا هتطعيال هنال هل لانعلا ىطعا هلعيو هلع لاسعلا ىلفءاام مودق هن !الول
 || ىموملاةاذلو اذكعالا نوكح,الو ناصفنالو ةدابزربغ نم هقلخي هدوجو ىفرهظب نأ دب الف هنم
 ٍْ نوعرفؤل عقد ويرلاءاوعد غم نوعرفا كلذ نكمل و هلع ةطاخايريخ | هقلش ب * لكى طءاىذااانير

 رعش 2 فارتعالا نمهعتم ةساررلا بح نكسا ملا هناه نيدو تكسو هالافام

 ىدلا
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 ” لاو نيلف الا نم نوكال هلالا نام نلف الا بحاال مال | هيلع م هاربا لاق ءاإ ذإو هت بم ا

 سفن ف هاه هأسد ذاب ةلازان توملا سس ءآو تدع و ىو هق هنااسعسأ ع ند توملا ساو ىلا_هتهناع“ا نم |

 لاوالب ,منلا تأ نكمال هنآل لاو ةيلوو لاو لْرَع كوم اَن كلو ىف كلا له دعو مالا ْ

 ةمهلا دم ملل: لاو نامت ءةرا.ءناكاذا توملادازتساف دةيالثل هطاصم هنلع ظذح

 سلو هنم غورذملا هجولا كلذ مكح -نمهنمغرفامف هلا رش !ئث * ىلا ءىن * نما عازب ذالا سلو

 ىلافدو+ولا ىفنيعلا كإن» اهب هامدا ا ىفالا غار هلامدءولغشلا قرامو ةصاخ هتيعدا الا

 دك : واف ثكواناعا بمص لب تملا ىلاىزتالا ملاعلا فتوملا دتتسسم ةيهلاالا قيقا هَذَ 5.

 مسا هنعلازاامو هربق ف ل عسي تملا نا ءاسا دكو تمدهنا انبعلاملا هذه ىفهناع مك بودجاب

 0 الل ةضرتوملا سلف لّسام هنوم لاحق ىح هنا الولذ دوجو ملاقتنالاناف لاؤ كلا توملا

 رعُش * ( توملاةرضح )+

 ءامحاقلخلا دنعءا,او لام اب 1 1 مهناواماوقا لسهوملابت نع
 0 مكعسا دقو ءافشلا ا 5 اهب توما ىربك هلعاذ تحصا

 ١ 0 هسيغس ل اند.سريغف ضرغ ىل ناكول

 ءاقلاو دهو>ح ئه الو الدهب ع ِباال ىردهلنا

 هنالاقو ماتسع مت ىلاعت لاوو توما مهدد ارمضح اذا ىد ىلاسعت لاق تنمملا دعاس -اض يدب

 رانلا لخ دىتل ةفئاسطل ىف لسو هيلع هللا لص لاهو توملا كام مانو لقلاقو ىجأو تاماوه“

 وكام 5 ةرخ - .الا لزخم ىلا امندللا لزخد ن نم لاقت الا نعةراسءتوملاو دن اماامف هللا مهتنمف هما نم

 ّضصنلا درودقو هنامح كلر دئالتانراصيانذخ [ هللاامتاو لحال ره ةنىهمهةاحلا ةلازان نءةرامع

 هنامحو لدتشان دنع تيملاق تاودامههف لوشن نأ اذس سمو نوقزرب ءاس. .- امها هللا لسس ف ءادمشلا ف

 هلع هتيالو مانا ريب دنس هللا هلكو ىذللا كاملا اذه نءحورااوهو ىلاولا لوزيامن او لوريال هماع ةسقان
 لرصب عم كنودوو كيم الهج حب سبل هنأب هم .اءىيكص ةاجاو ”ى هنا سفن ملعبات دنع تمملاو

 افّرصتمال هنفافّرصتم جمل دوو فبصتو قاضو دكر نمتروملا,هفاصقا ليق اس كك د عمو

 ىل_عهناٌمثفَّرصتلا كاوع د لاح ىف كل ال قل كل ف فّرصتلاوه اذكر عالا نااسنل هللا نم هسنتو هو
 ناكّناو ةتنفكآلو هنل غام كيف هف صتالولف لوقلادال ةءولاو لاما تملا اذه فّرصتم عقلا

 اذهفاذهكل عرش نمف هفّرصتوهو كلف هف< مدت ند مظعأ ادهذ كل عرش ول مأىذلاو ف عراشلا
 مكح كبفهل قيام هلا تل. ور عت ال تنأو كاف فّرصتو نورعشيال مهو ءامحالا ف فّرصت 1

 هجو ىلع صخلاةئاتوملاق هناود معن ىج عاديا 2 كف همك ن نم مظع اهنوعب كف همكحو ١ ا

 ناف مه ىفةرخ ال١ ىاك هلن اكشن الو ةصاخ ةمهلةنقةح ىناضتالا ترك 1

 ناف توملا جدو هاذعو تلا مبيض تاما عبو رانلا مهباصا مه قاموق تبي ىلاعن هللا

 باوبالاقلغتو ةنملاىفةنلسا لهأو اهلحأ مهنيذلارانا |فرالا لهأ قباذاه. كوي نأٌدبال توملا ا

 كلذو دابعلا ىف ةجرلا ىلا ل املانا ىلع ةلالدلا ىوةيامم اذهو لم ما 5 ةروص ف توا اء ىود ِ

 امأ هنوفرعبش رانلا لكأو ةن ا له هاريورانلاو ةنلا نيب عمض مالا ال اةدمءاهتاوه قولا
 لأ امأو مهنع اههللاوزال ىتاا ممداعس» «امي فببسلا نك ث .ح هو . ورب نومع«:نتشةنللا لهأ |[

 مهل لءالواّددلا نم مهجرخ موج رذعو همفم هام دوجو مهدت“ احر هن . ةربنومعتةفراشلا

 نم ىآرع < ذي رفشلاهديو مالسلا هع < قايماهؤاضتناب رقدقءاقسشلاةدمنأب 18

 تيعوهام عانلا ف لاقءاكتوسال وابي نو وجال رانلا لهأ دنوبحي ةنللا لهاف نيقيرفلا |



 اريل

 رشلاولالمالا نمروهافلا دنع *» انا ءو_بولاو_:هت كإءان امو

 | هاه ذ دعب أ ثداعاام هناق لنك ةداعالاوءدبلاو د.ءيو ْى دي ىلاعت هنأف ديعملا ديءاهمساص عدي

 ا | هنالر ركن وكيال هناك بهدام نيع ديعب هناالد.عموهف دا الا ىلا داعلام هالاهدا اىفهناالا

 | هداح نم غرفدقوالا ىلا هدجوب دوو «ن.ءاخ هب فدو نأكىذل !لاعلل دمع اوهذ كلذ نم عسوا

| 

 ااوهفاديأامئاداذكهى رخانيعداسجت ا ىلا داعد#مىلاعن قادما عجردق ءارتف دوجوملا كل ذراظان خ
 || مكمل كلذ نيعىهتنا اذااَم سها ىف مكدلسا ىلا ولاكمنآثلدعملا وئن لكل ىدبلا دعما ىديملا

 ١ |مهفاف هسفةداعالاب مكفرخآ ١ سا ىفم ؟لحلاىلا اوهداعوهنلا رظتلاب هنمغرفدقف هلعموكحملا ىف

 ْ ًاوهوهلوقوهو قلع هنأب سلا مكذلا عجريى أه درعب اقل ئن :لك د وهف ئدبملا مكح فالح

 اهدحوا ن نة لعفام اهداعادب ا« رب تأ |نمعل ا ىف لعفي ىأقلخلا دمعي ىأ هدبعي م قالاو دي ىذلا '

 |تاومسلا قلخ هت صم 8 هلوق لش م ىف عس ذطوم ىف لعفلا هي ديرب قاس انا داس الا الا سلو

 ١ |[ةقشحه فاك الصأ العفهتنا نه مدي نأ قولت سدا هنال تاس الب لعفل ادي ديرنا:هذ ضرالاو

 [هسننف هلءوهامالا هللا نمددهب الو هلل فال قولفخلا نال هللا ل_ءفاس مم دم هناذ نم

 ا قوق لدعم قراخلا ال لعفلا اه هب ديرب هناق هدسعل ع قامللاود_.ىذااوهو هلوةل:هقو

 ا [دوجولانم تلازامقول_خ !نيعناف هنود نمنيذلاّى تح اذان قرأت هللا ناتج ادلع نامت

 أ[ ىلاخزرلا ن م لقتن امكتح خزرلا ىلا الان متاقتناامتاواهسقنب ةماستلا تاذلا هب ى_عاو

 || ةداعالا نوكتت تدجو مثت.دعابن !الاهرهوج ثمح ئم ىه ىشوراسل ا ىلاوا ةنلسا ىلارمثلا

 | فاهلعقلخي ىتل اةأشنلا نالرادىلار ادنهماق» ىلا ماهم ن نمودوجوىلا دوجو نال ا |اوةحىف

 00 كة ماجل ان زي ذه داع ادم ادالاةرخ الا: أشنفءاشنلا مساىفالا اند: ةانمنهيشتامةرح الا
 ا دو>وم هريغال هنمعرهواتاو:أثنل هذ هدوعت الفدوءبال اهمكحو اهيا اتكون نبال

 آل ىهامناةداعالاف هؤاسقب هيوداسغ هفقلذاع هدوجو هماع ظف < هللا ناف م علب هللا هشاح نيد نه

 هاناشنامم قول لا اذه ئ مهددا اع نم غرفام مكس ىلار اظنلابداجيالاىلادوعي قلانوك ىف

 "ادن ناماكف أشيل نكل رمل -اشاذا مث لاف كل عفا اشول هنا الا هداعا هنا هنن ارك ذاخرخآ اقلح
 ا هذ اهمكف قا نءاهمكح حج 0 رمز لوزنال ىهلا مكح -ادهءاد_ت الا مكس ىلاداع

 ا[ قل لازيالف هلا اوةا ةديد»-لاو-١ىفلةّش هدوجو دعب ماعلا قولخن اود ىذلا قلدنا ىفال

 ا | داح الابر دقئث لكىلءوهالا هلاال قلق قاالاىلادوءعبو قلد

 ٌْ رس هع را ةر)و
 ١ ىط نم بوك ارم: لثم ىحي ىذلا خلا امنا

 ىلىلاءا ءاىلدار هلآاسات ام اذاو

 ىئثلات.عداماحص || | ةعدؤو راش ىفتنا

 هللا بسب نمالا ملام هلال ”ىحالا مئات ءث لكلا ةاسملا ىطعي ىذلاودو نحنا دبع ا مبحاسص دي
 5 ام َ ض.فاسالا ةامحلان ال "جس هتاف تذل ادطو انك او -ىجالا ههسإالو هدو

 ١ احب ى قلي ىذلا مالكلانن <سص اوقت <« اماحاس>الولواس وبل لا .>- ىف ايماعو اا

 ||ط للا سمشلا ن ماسعشلا رودكى ل اما ضيف 0-0 ل لس اح نوكل اس ناكاش او تناكف

 [ئتاحاف اهلداس افاهذوجو لاح ىفالوام وش لاخىال تداولا تنتؤو نك مالا ع |



 رق لئيم اسال لكن 15و نران لكو يتوج اظانع لكاس ذي امامخ مت لك اطال
 ءانب لغشلا ىف عرش اين دلا - ءاهتنانهغارف دنع هلاف ىهتنبال ىهلالا لغ تلا نالقثلا اهيأ مككغرف: ْ

 اثدلا ىف هن اش ناكن او غارفلا ليقيال ابلغ شف لج اريغىلا اهمال ةياممال ةرخ ."الا مكحو ةرخ “الاف
 عسي ئأ : لكن ال هلح !نمؤ هنماذل دال امودو انلج | نمءا.ثالا قاخ هنوكل* انيوهاماةيتشر شبا
 اق هلك لاعلا عد سنام ةددستلاف ةروصااو ةمعجلا نم هملع نامل اذلج ا نه لب ال هل + نم لب الد له
 ذك نماطه كاك ناو كاقق كيا اولاوءافك لا ف ءانيفانلجا نمالا ءاسثالا دجوأا

 انهفةرثكلا تناكف ةركك ةنهل الا اسال !نوكل 1ة هانا مما م هوا فنالا ع وتلا
 ْ ْكسفَت هب ثدع» مسا لكب كاأسا لوب سو هيلع هلل لص هلاؤس فرك ذام ىلع ديزياهفهلوقوهواهترثكل |

 كد لعق هن ترت ا هناك ص اصةخالا ىلع كمان هادحا هتلعواداز مث باس اعامأ 1

 هلج ا نم ةقولخلاءا.ث الا ناف دوصقملا عونلا اذه صاخشا ءاضسالا ةرثكل ترثكف ةرثكلا مكح نماذ ف ا
 رثكف لكلا لامعتساعوتلا اذهن مدحاوةّوقىفامو ”هلءهم قيتالاو هلت ةخامنا نعت لنا ١ ظ

 نكملاءالا عفش.الن كمالاف اهةلخ نم ديالو هلاسهةلخ ىن جلا ءامسشالللامعّتسالا ”ميادصاختا |
 رعش نينكملا نيب ل قحاوأ 2

 اًمسءالا نأ تهلامو هنالالغ انلاف

 اتوب ىضذتءاملكو

 لييسلا ىدهي وهو قلال وق هللاو ةرضخلاه ذرب سةعامم هنمديالام ىلعانهن دقو |

 رعش ءدايل ا ةرمضح) هب

 همقْن مءديلا نيعىلاتلع هيدنا تنتبل نزف انك تل ا

 لج اكلك ذا قدمين ا هد عملا 1ك

 هيفشي نجرلا ىسعو هيىلق || || ىلعّنِءنأ نيعوهنغتاأس
 هسفك هللا لعاتاقوةض || | ىعزاتت سفن لف هام |
 هقواال قاف لكك هلاساو امد هل ناو ىقه |

| 

 مدق ىلوالا ىفهلام ةيئاشلا ةمرلا هل ناف دوسولاوةيرلانالا لا يذلا ردي ا

 مدقتملاف نكمما اودو هتايدوج ولا بحارلا ردنا بلاووضت دس اال

 تاقع للوالا ىلا هن املا تن ناذاف ةيلاثلا ةمشرلا ف مه اف ةرلا ف« ًاوسرحا ماو نيقول خانم

 تك لازرالو كشالب . اهل دن اونا رهط لآ ىه ىلوالا ةرمضحلاوءا دنس الا 1

 ءاقبلانبقهدجولاب!:لعدوجولا اح هلال مما داب ديم ىديملا لاّررالت تاكسمملا نيعا نم نيءنيع ّْ

 ىذااوهدوجوملا كاذو هلى دب ءائاددجوبام لك ق>- ىف ىلا ءتووهف يالا اقبانل حصبالااندوج ١

 قأيسو لوالائدبااهدجوااييف. كك نم م هلام ىديملاب ىعست ىهلا مسا لكبف ٌىديملابهوع
 ل لي ل هللاءاشنا لوالا هعماىف ةياوالا ةرمضخلا مك ١

 رعش * ( هداعال ا ةرمضح ) *

 ريسغلا نه َّئث انهو سلو رودااىف ءد_لالئمةداعالا نا ١

 ررضاان روكصألملا قن ةباقو اهواْناك ىلوالا ىلع ديزئادب

 رفطاوثادجالا نممانقلا دنع | أ[ .بلط ىل_ءاكام ةداعأالا الول
 ريستهالا قداص قماشتااع انسلاطت قديطا هءاعما نال
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 و دومملاودماسل|نييعدجلا ناك فنصاولا يعيب. تحمس مص رو هريَغ _

 رعش 1 ةريغ ىلاو ا ةءلادجلل ا كلذ فد ضاع او اا

 اًعلخ الوانوكد_+لا قري_:ءتالو اقح للعت دجافهللاالا اق

 قص ةد_# لكح قهلناف ةظفا لك فوحلا ءانث بقارو

 اهدصلا لزنملا هير نمهلزنت || | ةناكحم لان معلا اذهلان نو

 اقم_سددج قرفلا تاس 0 هنزدعل ماقملا اذه ىلا قناسو

 00 !نمدبالو قتانمدبالف هقلخ كرر ميسسقت ندم بالو
 ' اًيطالا كل ذريت عاف ىلعاو ىندأب ارطسم ٍباَكَلا صنف ءاحدقو

 اًمح هقا ىف نهرا هعدوادق ىذلاب قطن هللا بانتكح ناف

 | اهرتنا.تئش ناو ئدرتن!تاثناف ىح ىذا ىل_طلا للا حضو دقو

 ليدسأا!ىدبء وهو قمل لوقتي هللاو صخو ”مسذ لاح لك ىلع هلل د او لضفملا معذملا هنت دمحاو

 رعش د (ءاصحالا ةريضح )*

 ىدكو ىدحت ىذا !تنأن كن باك ىف لرعأ تدص+ا اذا
 ىصق هللان ءاذتخال تلقو انملعال ماسالا لقو
 ىدقوهلءا كثنام,لوةف هللا ىسقاتتجاماذا

 ىصقهللاب ص ١تلقف هاوس دهشالو ئع ىضذم

 ىمح هيردتام .ةتحالو هآو_» هذيعت نعم ىدخو

 | هللا ناو لاعت لاه ًاهنمعال اهتشا ىف لئال اهتشاوا ةطاحالا ةريض- نهو ىصحملا دمعاهحاص عدي
 أر داغبال ناتكااىف لاكو اددعتث لكى محا وممدلامع طاحاو لاكوانإع؟ئث لكب طاحادق
 اذهو ةيهلالا ةرضحلا تتاكن اويدلا بحاص تتاكماقمادهو اهاصحاالا ةريبك الو ةريغص

 [أ هسأر ىدوجولا ىهلالا ناويدلاق نعيم ماما ىفهانيصحا 'ىث لكو ىلاعت لاك نيبملامامالاوه بناكلا

 أ ماظوفحلا حوللاودو باّدلاوهذمامالااماو ىرخا ةيئ.- نم ىلعالا ممل |هنمعبوهو لوقالا للا
 || ل_ةعوشه لق بتاكل كل اهمالقانناوهدلا ىفاهسشا ىه ةبنكلا لزنت م ىرخا ةيثمح نم ب:اكل اوه هلا
 ٠ هبف عما ىوتسا ترهظ ىب َجحلاقفءا رسالا ثيدحركذ امل سو هيلع هللا ىلصءلوقوهو ةمترملا كل
 هبفرمأ لك فوه ال لقالا لعل اوه ىذلا ن ,اويدإا س ارد ىذا ىلءالا مةااذ مالقالا في رص

 الى انامرد ة ىلع تش ام همفو هللا اودبعام هيف ةبتكلا ىديا ىذلاو وللا ىلا عفريىذلاوهو تيان

 لعالارتقدا ىلا لقنت م ءاشامو<وءاشام تالا نهناوبدلا سأر نم هللاذدع نم شالسرمبلا

 | نأالا الع ْئث لكب طاحادق هللانا كلذ دنعنواعمضاةرحر داغب الذ لب اَمَدف ظوذحملاحوالاوهىذلا

 'ءاصحالاو مولعم لكى و مودعملاو دوج وملا ىف مكلا ةّماع ةطاحالا نا ةطاحالا وءاصحالا نيب قرلا

 ءاصحالا ةششفادد- ءئث لكى محا ةشئاطعئ * لكب طاحا ةمئشوه ا ةدوجوملا ىفالا نوكمال

 ةناماع* 0 ا 1 ل ةطاحالا همس ىف لخ دن

 تاهتالاىهو دوجوم رع اهتلالدادوجولا ف لخ ادامال ةئللا ل خ داش اصح !نمادحاوالا
 ههجو هنطوي وه هبلا رظني صاخ ىهلا سا تاثكمملا نا.عا ن منيسع لكل هنا مث كإفلل جر دلاك

 ثودح بنل ثدحتابنال ةدهانتمرخ اهسالاف ةهانتمرغتاكتملاوهربغن ء هير ادع ىذإاصاخلا

 قئاقدلا نمكلفلا رد هيلع ىو ىذلاكءاصلاءاعسالا ت اها نم ىهىتلا* ءاعسالا هذه ىهو نكملا
 | هلخ ديال هنأب ةطاحالا هسملع: مكحتو ءاصحالا كلذ لخ دي الف ضان, الام ىلا ثلاوثااو ىناوثلاو

 ةاسحالا

' 
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 دوهشم باقااواذل دمهشلاوه ةلفوسلا انئ-اذاف دماحو

 ديدحت ورصح هذخأب سدأو همشالو مالو فركر غ ند

 دوم عم هللاو هدسعا هللان انف هبال ىله دل دعأأل ىنأ

 دسقتو قال طافالةءواعرش هه ثااذا هترعا ال ىلا

 ىححأ

 دما اوهذ لوع- ةملا مساو هم ةمعضولا ةلالدإ ان لع اقلا مسا مق للم ءةودو دما دب ل اهحاص ديا

 مالسلا هيلع مد الق دجلا ءاول هد سو هيلع هللا ىلص متو اهاك٠ انثلا بقاوع عجرب هيلاودوحل اوأأ|

 لجال ماهل ف لحال دوهملا ماا ظفاتل واهم انما لعمل سو هيلع هللا لصد وءامسالا لع ١

 تدل هنود نك مدالاذ ةدامسلا هل تصف نطوملا كلذ ىف هريغل طعب مولع ان لمعلا دوجلا ماقملا ||

 ظفل اعلا ىفاموهريغاال هتتدجلا هلوقوهو هللا ىلا« 1 ءا!بقاوع عوجروعو دهلاالا* ءاولهلامو اول |

 هللا ريغ ىلعو اهلنا ىلع ى 2 ىثي نأ ولع ال هناف هللا ىلا هء-رمتاو دل انثىلعلدءالا]

 دماحلا ثوعث نم هف نوكحب, االاددمحاف هتاريغد اذاودجلا لهأو هن مدمُك هّللادج اذافأ]]

 1 كوك هاك ىفاماو هةلمح ىفام !اهلع هدح>واو اهاباهللا هعمامتوعنلا كلتو

 كلن قولخلا ىل_ءءانثلا ةبقاع عجرق لم وريخ لك ندغمهتن ناك هللا ىهفدهحو لكى عو ا

 هجو هيثوالا مومذ» .ىلاه-وهلن وكب طفل نمامو ِهنلاالادو#الق هٌشاوهو اهدجوأ نم ىلا دماخلا ||
 مذاادنةسمنال هلوكحال مومدهوهام ثم هورتلا لا عخ ردو هوهقدو# ىلا ا

 فشكلا دنع دجلا جوال نيعملا ظفللا اذهل د الفداوه نادجلا قب وبه ذف اَهلعَتم دع الف مدع |

 هق تقى ءذلا موملا اذه ىف ىنريخ ادقلو مذلل هجوالنأ هل ف شكت 0 ملا و ا

 دلبلا ىو ىأر هناهللا ةجسرزب زعيم الا نيا نيدلا فيس :ىح اص بان تحلاأ اذه ىفةرضملا هذه

 صخخسا هسا كلذ هب رمدأ هسا 1 فيس يلج ىف فقوذ احريمأب ريضاتاست | برت

 ةعاسلا هبأارظنتام لم بورمذأ ا ىلارظ  ةعامجلا نما داو هإ_ئم ىلاولا دهاشن هسفت نعذخأف

 را ىلاولا نا هياكل هذه سس ناكو .فرصتاو هنعّىرسو هَرذعم ىلاوال رسل برشا شالا
 اذكهو ىأرام ىلركذ مث ءئئىلاولا دام ىلا ناطاسلا ىلا هعفراها تاقف ةموكح ىف هلع |

 هرمدب نع هللا ف شك الة ىلاولا ىلار ول !بسأ بالا عم ناك دق صخش اذهف هس: ىف مالا |
 ٍفضانم ةحاستئربوءانثوا دحر اصف هدنء را. + ارذع ماك وءدنعاروج كلدن وت لار اطل

 5 ارمُملا من سانلا اهمأ لوي ءارتالا ىلا عت هنن اىلا ءانثلايقاوع تداعف هملاعذلا
 دل ارةتفيالىذلا لوب يئغلاوه هللاو لاك مثهننا ىعسم تت لح دق دوو مومذءىلا اوركتفا

 ىوقا ةبسنب دومشوهفام ةبفب امو ذم ناك او دوهناو دءاملا نمءانثلا بقاوءهشلا عجرت ىذإا

 دجلا الا نازمملا الءاخ هنلدجو هلأ ىلع ءانثوهف نازمملا ىفام لكمال نازمملا“ الع هل دا ه.فمكملا اهإ
 مة زيزتلاورقوتلاو يظعتلا وديجمتلا ورم كا اولملبتلا كلذكو -_

 هتلمح نا هن الاكد4لاوناسن ذاك ل ّمعاال ىذلا ماعلا اوه هنن دجلاو

 كلا هييغاغّرسا !كلحالدقو « مذا كابعحالذ دجلا كل نأيدقف ٠

 هسفن دماحلا دج كل ذواهنم د اواهتاو لاك او ماقل | ىفءابحن !ةئالث ىلع ةرمض ل اهذس .هيكحو |||
 يداه دماحلا قدص ملعو لاح. رق ىلا حاشمف ل امكلا ل نوحي الف لاه> الا هماا قرط ١

 اضيأ قرط هريغهدجا ذا همكح نإ تحو ه«.لعوه سلام هسفن فصاو فصي دق هلا هسفقن |||
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 دج ا!دج ثااثلا دهلاو قيما اود بالا ةحرد نع صقنمف كلذ نفث هسا يح لامم>-الا هيلا

 نءالو هسقن دج نهال دا هدج نمالا دوخنالو هر ةفسصاا مايق نيعاناق هزئمقدصأ دماسلا امو
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 ||| هتان نمّويو توغاطلابرفكي نةءاددع_سل ا قس ىف لج وزعلاستف ءاسقشالاب مهنعربع ا رانلا له مهذ |
 || في رعتل او دهعلل ماللاو فاالاو م_هرصن هللا لع و> نيذلا مهءالؤهو قثولاةورعلاب ك سةسا دّمف

 || ت<رافنورساملام_هكئاوا هتلاناورفكو لطاسلا؛اونمآ نيذلا اوءامق الا قح ىف ىلاعت لاقو

 لا ناميالا, فصتا نك سنعلل نيئمْوملار صنف ماللاو فلالا تاعج اذاف نيدتهماوناكامو مترات
 ||| كلذ ن ولعف تو ءاطلاب ني رفاكل | ىلع تاكوا ف ل طابلاب نوما رهظياته نموروصنموهف
 نامعالعح سنعلل ماللاو فاال ا ل_هج نذ هعد> ىل_ءرهظ نعةرابعرصناانال ارمه'روهلا
 رفظي ى- تشو مده ربدلا ىلونال نهْوملاف قحاب قالا لد ناسا نمىوةألطايلان لطالا لهأ

 ىلاتقريغا ل ادقن1ىفهربد لو اذا نمؤملا هللا دعو دقو قحاب هنامعا ودل طق ى مز ماامادهلو لد شيوأ

 اءدالا مهولو الفاف ز اور فكن يذلا َمقااذا اونمآن يذلا هيأ اءلاةفهدضعت ةئفىلازابحناوا
 ناميالا لأ بطاخ هللا ن «:بضغب ءابدقف ةئفىلا ازيهتمو |لاَتقااَف رمتمالاهريدذ مون هاون مو
 ٍ عسقو نع دسقت نود اظذالا ىف هي الا لسراو قل انْنينمْوملادارا ىلاعت هناانلع لاو> الا نئ آرب و

 ةتلطماهلسراام ىل !نارمغ كلذ نم دو هةملانلعلا ىطعتو ص ه2 لاو> الا ارق نكلا هنناعالا

 مهناعا ىف لاخلا نم مهلخ دام توغاطلا.نورفاكل أ مهمزهاذا لطايلاب او نما يذلا ىلع ةحغا قالا

 ال امناو توغاطلابنيرفاكلا ىلع لطاسل ا. نينمؤملل ذل اروهظلا كل ذريصني س لان دنعوهفلطابلا
 اومز اف مهما دقا لزلزف ىعسطا |نيدا همف رثأق للش ممنامعا ىفناكن اعلا ىاارئاملت قلاننونمؤملا

 هن اكد هل ىلخ! اوّرذو هماما مز اهعدخ ىأرا ذامصخلا ناك الو قحاب ماع نع باح لاح ىف

 |امتاو قلاب نموا ىلعاورمصتن اق مهاهتنا نم ارمصن كل 3 تمعم تئدناف هعسو هملعرهظي نأ بال
 | كلذ نم اراذك اوناكف ىبدطلا فوانان مهنعرتتساو مماع ا ىف لد ىذا !للذتا هجو ىلءاورمصتنا

 ١ قحلايْنيْممْؤملاءالؤد نال قطاملا, نوم وما مهو ضع ىلءمهذعب رافكل ار صن مهرمدن ناكنف هحولا :

 | تمم سادمهشااو توملا نم موو لطاسلابا و: هاق لطانوهو لَسقلا نم عبط |هبمهف د اوشا

 |١ الارووظ ىمساذهو لطالا له لطالا لد مزهف لطابااناوتمأ توم هنا هءاونمآ الف قزرب ى هناق

 ١ هللا ةمه-ت ةمكح هذ هف نم .عتربغ نما سهأب ع نمؤم لكل مشتق سيلا ءاللاو فلالا تلاه اذاآلا ارصن
 قدروا ىمو هعيق اها مقالا ذهن ء”ىلواب لففتالف ني رفاكق لا لهأو نينهّوم لطابلا لدأ (|

 | دوجوو هد >وّال قا دو:+وب نما لرمدملا نال ةجسرلا ىلا ل املا فا هله أ ,هنيذلا راثلا لهأ
 | ةوقوةيملذهناما مق كيرمشلابنمآن ا لطابلا,نامالا ف صلخع اخ قاساءنمآن م هجوبوهفقحقملا |

 | وس لشي لو قات حراك ان ءؤدامو ىلاعت لاو هتهولا ىف هب دحا ث > نم قلاب نموملانامعا

 || نموم لكح اموهللادوجوب نمّوم هللا دوب نمّؤملاف ىو ىلج هنكل نوكر شم م 0
 | ناعالا دانتسا ناف نامالا وق ف ه:جرذ نع صنف هللاد حو انمؤ٠ نوحح هتادو>وأ

 أ | /سأىلا عجري قا ديحوتب نم ءؤملاو ف شكلا دنع هنع عجرباذهاو مدعىلا لطابلاب نموا ن 7

 ثبحنم قلاب نموملا هسقن ىلعناعا لطاسبلاب نمو اف هنع عرب الف هد ضعف هملأ دنس ىدوحجو

 ْ ايكمبنمأر بسن ةركهانا اواو هلووو اسس كدلغ جوملا كتفك ناك ردو دجال

 / زنا اذهلو لىلومالر ذاكل او اهحاص ةعفانام |ةءاربلاب فلكت هشام نطوه ىفاؤربت دقفانماوأربت 1

 ااهوتابلابر ةكو لطانلا وهو توم اب نماف هللا ل هس ىف دمهشا | ةامح هع ترتمسا هناف ميجت»مامإ |

 لسسلاىدبم وهوا لوي هتلاو باببلالا ىلوال 5 ةركذتاذهىفوقملا |

 ا
 أ

 : ظ نعش « (دجلاةريضح] «

 اا اندمانط لوعففم سما ديجلاتنا

 دماحو



 اهيئاعي نمق ادنا اككعت انرطانل احدا هللا ٌةوقو

 انلنوكت ىنكراه دما اذا

 اتلها تحال دق علاطملا نأ
 اهيئانوهف مع ناكتاو ىلوا

 مسا عض جتا

 هلوقا ةفصلا ىلع مقرف نيالا وذ قا ال قانا لاسندقا لوني دبءايحاص ى دن[

 هدمامنا نيعلا ىلع هينذهلقثو هنكمل هم توبثل اهل بح امم لزلزتب الىذلا ود ني:ملاو ودو اوذ

 ءاسالاو تفلتخا و ىلحتلا ىف تادمل انرودلانالئافلوشي والم لدن الئاتت اتملا ننةفدلا |

 ا راو لكت طءاو هريغل نوكتحي ال ىنعم ىلع ءابتممم 1 لكلدر تطوبخو تيكن ةيهلالا ||
 صالا نا ث.<تةناتملا نمهناربخ اف لدبتاا اذهل تلد 00 مزلىرخالا هر وصلا هطعتمل 1

 مكحرهظبام مظعاو ريسغتلا ليقتالاه كم ىف ةبامثععلاو لدبنلاو لولا نم فهو شو رّرقام ىلع ٠

 ا
 داقتعالا اذه بحاصا ةشا!تءاجاذا ىرظنلا مل دااندةّمعاىذلاهلالا نال هنا ىف دن اًتءلاىفاذه

 ةدراولا ةشلا همف ترثاام هسفنى دقتعملا لعب ىذلاهلالا تانصنماناثما تناكوان ةتلازا ىرظتلا ||
 دع ىذلا ىلا ىوقلا هلاللآلا هات [تسدلف هنن ل ضلت لا نع تضتداعو هسا رخا كاقلا
 ١ اما لع ىلا له ا رطانلا قرح ل اند لاقل ودهيلادانتسالا باطلا اذه هسفنف
 اذامل تلعدتن هيف هبثلاارام*آ القي ىذلاوهدنعلا ا قالاو فرد الف هاج هنت اتق

 اذه ملعل او عجرتلا بلطب نكم لك هيلا دنتساف اناا . رغر عومو نما ي مدننا ْ

 كاردااردالا ردن مزلا قيدصلا لاف كلذ نمدبال لعبا هنأ ملا عم هيلعلا يت زيعدنتسملا

 لور هللاو اه العاو اهع اان دصقف تاجر دائاتملل ناف نما هنأب هلئان لعل ١ ىف همل ال دولام ىلعا اذهوألا

 لسا ىدج. وهو قحلا] :

 رعش * (سدأل ا هرمضح )*

 رعش هندإ امريغةلامد دو هلل وهف * هملع جن دق ىذلا ةرمذح رمد لا ةرمخح

 هالو ني> نرءالودبع هالو اذا ىذا! :ىلولا نا
 هالوناذا لسعاق هلظفا نم هنوكي لوعفم مسا ”ىلولا نأ

 هالولهالول ةهسًءرت والو هدعاوق اب ف تتشامهالول

 هالما نيح ىنوك عما سم ىلع روس نهمول_ ىذلا ىلع ىلهأ

 هالبانيح ىهلاىنالب هن هظقحمل ىلر هرطس بالا

 يذلا "ىلو هلا ىلاعت هلا لاكرصانلا دبع تاق تأ شناورصانل!"ىلولاو ”ىلولا دبع اهبح اص سدي ا
 هلوشب هيثاملا رذعىلاعت ماقا وْنِيَتِيلا نيع وش ونانعلا رووهوروذا! ىلا تازظاأ نموه-رخ ا وما

 د 6 تاللظا ا ىلا رونا | ند مسه وجر رع توغاطلا مهوالوا او رفكنيذلاو ةنأ الامامتف

 ١ ثمح مسهل ءابلوالا ءالؤه رصف داو هنال ه_سفندرفاو ةفان# ءاودالا نال توغاطلا|

 درؤلا ار تكلا د الابر حبا نه ىلع مال رمضلا| ع نمابيف مهلامل ةنل نول ديمه وكرتي ا
 ”ىاو نأ لاف لسو هبلع هللا ىلصربخا اهله أم هنيذلارانل!لهأالا ساو مهماعحا نورمصن مهةلعتات |

 عطقا |اذهلو نيحللاصلا ىلوتيوهوننمْوملا نموهواونمآن يذلا ىلو هللا هفنال باكا !لزنذلا هللا ||
 ىسعك كل ذيهلاغي رمشت نيمعتلا ىلع هدامعن "اش نمل هر هللا دهو لمكم ى لحتلاوواط# واقل ْ

 نوكياما سها هنا: لح ديل نم ى أن ينمو ارصن انملع اق ناكو هلوكامأو مالسلا امهيلع حيوا ْ

 توغاطاانر ةكو هلأ نما عونف نورذاكلا مهو ناعونهقلا مالك نونسؤمل او هناسج ا ىفح دقي الاخ

 قالاوهو هللا 0 لطابلاننهآ رخ الا عونلاوءادعسلاب مهتعربعملا ةنلسا له أ مهفلطابل وهو

 م 5000
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 ءانفلا سهم ىلعوهذ * ىفينوؤشل انهئال

 هلا انعحر ىذلا فعضلابةسشلانرق ةرخأ الاى لعفلابو امنه ةوةلانارون بيش ١/ هللا ل ء-الو

 سلا عمنا لاق ام ةركنوهامل+!ن٠نان'فعذودام فعضلا كانا ىيشاارونلا كاذباشر رمل
 هناصس هارتالا انج رخ هنمىذلا قد رطاانيع ىلءلوالا فءضا | ىلا نعجرفرتش 1 ارمسب ىعي 2

 ىلا عوجرلاوهو ةراناباتفصوف دريد همكمو لاو أ. نولعتال مكتاهما نوطب نممكج رخا لوي
 ًاشرعدعب نم لعبال ىل لاه اذاو ملء هبفاتل لص<الامرمعل ا لذراورمعلا لذرا ىلا لوالا فعضلا

 نم هيلعوهامب هلغشل مرها!لاح فلعل مدعبفدتا دقن وكي نأ اماو ةدابزلا ع -:هنوكي نآاماق

  لزتاودو خزرتل ىلا اهنطن نم هند ةةفاهت دالورهش مرهلاو لماح نان الان اسدلا ناف طرفملا فعضلا
 ىذلان املا د> نيعرالا دحوهو ثعبلا موب ىلا دولو ا ىبرتءاكىبرتفةرخ الا لزانم نمل والا

 || فعضال ةءاركل اراد ةّوَدااتوزود<ف ةيهلالارومالاناإع ملاعلا لكك !مهنيذلا لسرلا ف ثعمش
 | هلام اح صاخ قلعتمىفانه نوكيدق ام لثم ىنء«مهل اخ ىفانه نوكتيام اح معن وكف امتع
 3 نوكي نا هللة وقالو هلّدر دقالامام او بدكم بتك, نا ديربو موف موةي نا ديري نكهملع ةردق

 اموسحتاسح ةرخب الا فهل نووكي هنمع كال ذو طقق هسة:ىفالابخ انههداس ا ىلع ىوتتب هناف سا ىف |[

 نال انهاس هعوقو لكتسال كل ذككل اذن ىفهدوحو لاحت سااهالام لقعااةضق ىف ناكناو أ
 | ليختتق ةروصلا ف تاسوس لا, ىناعملا قلي اذهلو سحلا تارض نم ةريضح و هامنا ةمتلا ظل ْ

 | | نان ىلوالاىفالةرخالا فناك اذهاوا سوح هتلادارا ثيحوا ةرخ الاف نوكمفاسو لالا

 أاذهلفهريغو لاسم! روصل نم هباو بكمام ذت أن سلسا نع هناك سا!نم ةريخالا ةجردلا ىف لامختا

 || سوسن ادوجولابدوبولا لاحم اى ل مظعءاىوقىأوهبنفةرخ >الا قالا وكمال ثمح

 أ اندتعاموءاوساحةرشأ الا ىف عشب ل ذكانه ل .متاكف نيناكم ىف ملا دوج وكراصإالاو 0

 وهو لا اننكمملا قاملا نمبعصاالو دوجولا ىف نكمم لاه لاسحلا قاسإسا :وةكوعأ لعلاىفأ

 || لوقنانك ىالا ف لوق:ةلام اب نكمملا قاما اذهف هسفنى هناكما عممولعم لا فالخ ع وقو ||
 | لاح ا ةّرب نكمملا قلو هتسترب ىأ نكمملاب لالا قلق بترلا تلا دف العلام القءنكمت هسف ||
 و حالا ةثوكلاو ةمسهلالاع اعسالاو ىلعلاب نال هذان قولا لقا ت1تنو

 [ قاف قامناو قالت ىف ق ملا مكمل ةعماج ةمهلالا ةرضحلاف هتمن وكن وك لكه جون قاخ هجو) |
 امأو ىذريفهيسضرو طعس و ىلا بضغت هطخس و هءضغل ديعلان أبو وللا فصتاامكلذالولو :

 0 لخأ دتلاو مباوتلالعنم اذهو اذه فرعت ةماعلا اف همضربو هيضغيو دبعلا طئهس قا نوكا
 | فعضا | ىف ترمس. ةوقأا مكحر ظناف ىوق عنام هل ةوقلام كحدو>والواف

 | فعضلل ةّوَدلا ب تف ركذام دكردلا عيبطت سال ث يحب فعضاا هلع ىوقاذا فضا ىف ل ودتّجح
 يذلا ني هعسج لاقهقا تفرعاذاسج لقا دان ايمن لوق قر نان 0

 ىو لكو برقا بي رق لك امو بي رة برقا لكف د برقالاكى وتل و 0
 وهو قل لوب هللاو ةبافكو ةنغهسفامةرضحلاهذ_هىفانركذدقو ىوقاىوق لكاموىوق

 1 لملاىدهع
 رعش « (هنامملا ةريضح)

 00101 يري مس سي

 رعش نيهملا ف رعضا |انأ مد رمعناكوا * نينا ىوقلا ان ااتالوق تاق نا

 اه اعمىف ادْسٍسو ماه ىذلاالا 5 اهر دي سل لاح همانملانأ



 اننا

 ىلا نوكلاىامهنا كفة املا نان رس وك! نق ترض ةمهلا ةسر ةلاكولا ةترف ءانروقاك بالا[

 ناو «-لعة حلا 00 هظفاب قلسا لكو ل نغ لكس وملكوالانوكلا قا
 0 هللءجو هلكوم هبا ضّوفامريغفف -رصتام لدكو لا نال هدلعاصبأ ةح اف هظفلب هلكوأ 1

 اوهننو اذكااولعشت نأ مكلانأ ارقلالاصاان مهنا نيلكوملا ىلا هن غسلبتلاىف لسرلا لكوف اش نمأ

 دعيروسكملا هناذ اذه ىوس ض مهلا سدلو ْك :مالا لعامو لعامالا كم لمعام هنالءاز1 ال رسكمت

 قو دنءالا لعالفاريبخ هبل داو

 0 اهناعينمالاةءابصلاالو * هدناكي نمالاةوشلا فرعيال

 رعش + (ةرعلا ةريضح) *

 08 فعض نم ىلانا تساف ىكرذ-ُثرىوَةلاناك اذا ْ

 نوهاذا هريس ست نك كوك روما ىلع ترسعاذا ١
 نيكحملاانأو هتثئاماذا || || هجو لك عاطملادبعلا انآ

 نيمالاحورلاهدتع قاو هبرتد رود حاو ىناو ظ

 نييتام ىلا او ىفا ىلاعت هنئشم ىل تنانأ

١ 
رظ نأ انبارف رخ" الاىفالولوالاىفار تضص5:5 وعلل د-وامواييلا 3

 ىذلا فءضلا اذ_هىعمىف

مالا لحال لويقاانةن اع الاائم نك نا داجصالا لالقتسالا ءدع هايدح وفه مانقلشا :
 ناف ناك

 ساو ديت ريغ رادتقالا نا انلعدا دعتسالاو لويقلا,ةناعالا تناكاملو نيوكتلا لد اهررَغلاجملا

نلا عنمْلرتلا نآلكرتلاو لمعا اءانناك ام اهالول وة انسف لعج هناف فعض نمانق 2 1
 فكرصتلا ند م سف

 رعش كزتلاو لمعلا وَلا تعاذمواهاوا هىف 31 ١

 ا ءارمالوءارتسفا الب | | اضل نبا واذ كييك |
 ءاش نه هش هلامو ىدو>-وق ىلعإلا هنكلإ

 : هيلع كتدهبتاملءانةرودااالا تسلو وصل اودورمسكلامدعلصالافريسك ىلءالادربالرب1 او رب ا

 | لدكو ها نع نيكولا نم ف رصت ني بطعل !نمزوهلاو ةداعسسلا هيف مكل ركل اذ نافاذكن عأ
 || لوسرللو هلل اوسهتسا اونمآ .نيذل اهي اءاربخ امه اللهو هي دياتلكي ل

 : هلاوفواو مدح دنءاوفقوالس هكر 2 ىلا اوذختالو اليكو اومهتتالف مك.سعام مكحاعمداذا ١

 : نيل رسكم هتروص كسك تاس هناف نضسهملا حان ا قلك أو ضي وهنلاو ميلسنلا ةرضح هذهوهد عب |

 | نوامعتامو مكتلخ هللاو هلوةب كذع باسامع رسكللا اذه نمكربج ئامهتمارومأمترصف نا عرش |

 ا 1 ردد اص تق تسو رشا زا سا ل ل ْ

 : سعد يلا فاو ل ا قش لاك ةالالرس |

 || لاحىلا ةيلوفطلا لاح نمانلت: اللوق فعض دعب نم لعج مثتمهؤ نا هيلعو هنمالا ملاسعلاأشن ات

 وعلو ةخوضشلل بيشلاوامر ه ىعسف لصالا ىل ااعوجر ةيدشو افعض وق دعن ندم لعج ٌثِبابكلا |

 |رح الاولةالاوهورخ الاربداااوه لقال اريدملاةكانهةوتل نياق هنماتاش ىذلالرتالا عضل ||

 || هعوجرو هنأ كلتا فرظنلل هللا هةفو نمالا نطابلاورهاظلا ىف هنمةعقاولا ىرعدل ل طسولاو |

 ا تاعي تارا 3 كا هينيعتست نأ هلع رشوهامانل عرمشفدا ديتسالا اذهم دعىوسانهفعضلا ||
 0 رهظيأم ةقشملا ىلع ٌودااف ل :بدريع وقام !لعج مثادهالا سل فعذلا نا لعتلانم لوقا فاي

 ناووهفانفنانال هىنوءجاولا ن : مو ه«سفئادو>ولاي>اولا هنالةوهلاو ذوهف ع وهاد ال !نيعاسهل ا ا



 عججو

 اديعلاو فذاق قمل, هتلافانمالا انيلع قاف انملع ف دقاش هلت انال لسا نعخفاشإ نقدر دقو لطاس

 | رعش < فتاوىهل "الا مكسلل
 2 71] ثومثلاوءاقملا اهل هنمو ىمنيعلاف

 تدع هلموه نموا ىحي هنم ىذلا 0

 كر ىموههةموا ىك< ىه وههنمو

 توءد سرخ نق انفو هبفترحدق

 توضؤر.ام هناف ى وعده بق ىدتال

 توق ىل هناو || || انوق هت تحصا
 تقام 3 ضلع ان هو رود ص الاف

 اهلا ىلاوك#لا كاع مناف كدلعالا دعت الو وش هنمكل دس لص ام هناف قولا هل ند * 21

 امك <ناسنالان ام هورذ_عاف هللا ان هتلا لاحر نمل اك نم لاق اه نةرومالا عجرتاكن وعجرت

 | و رسالة رلتناو لصق رع 1 لفارو نأ 5 < وهامةل لعام

 نيعجا مكي كهل“ .توادر عابد

 رعش  (ةلاكو لا ةرمضح)

| 

 ْ لوقا هنتع ىتاىرددو ليكولااألوقين «ىلبكو |

 ْ | لوفالاالوعولطلا ناكامل 1 ل

 ْ لوهزااوريجتلا عقوادل ىدعل هدهاشا ىكحاو

 فّرصتلا ىفالا هاذلكو امان أف لخلل كلملاو كالا تنثىهلالا مسالا اذه. ليكو لا دعا محاص عدي
 | اناوسانرلعلا هاطعااموا:_سوفت ع نم هلعأل ماتم لينا اتق هلع لاين اعلانلوهامقان روما

 ١ لهمف لد8نال ىذلا يللاو ه ادهلو لهعال ىذا سلع] اوهو نولها-1ل ا نوملاعلان ف انتومثلاح ىف

 | ريصق هنم لحالات ل_>الاةدم ءاهداودامناو لدنامو لدن أن انم لعبودو لدتن نو لهمالو

 || مون لكى لاف ىنضقرال امتأداناب رج ىهانةنالام ىلا ىعسم لج | ىلا ىر لك اهلي وط هئموةّدملا
 |ىهو دفنتال ماكحاب ددعتلال نيع ىللعددحت لاو >اف ء اًذناودو+و نيب ديدح قاخ فن و نا ىف

 افلح والك لعق دكر, يتااماو قا ول ليد.تالف هللا تاماكلل لب دمتالو هقاخو هللا تاسأك
 أ اكوم مك ليكولا نالاتمهانطعا ام ىلع أ .داز ام هنا انف هف< 2 انلعادققلسا ل. لا
 | لبةيام ئامو هبلا ضوفللا3- 1١ ىلعدي زيال هناق ةغلاسلا ةطا لم كولا هلنذاامفالا فتمضصتالذ
 هيلع تركنا ام لعف, نأ هالعج كنا تيأرق كنء لاف شك 22 اعف ل ل.كولل تاقناف ةداب لا
 0 هترذعو كر ذعف هنلعراكتالا نم كادي الف "كراك ا نعلل] ف ثكو هلعذ

 هلزكغو هيىدو-واماف هلكومملو اليكو مل:الف

 هلدف نوكلاف ىلا دباتكو || || "هل نيعلاف اضبآ هلتالو
 هكون ئيعلام ل_عناك || | اذإوءاشف لعىسهلا اذا

 ا

 ع
 ا

 ه ١
 هو ىذلاهلباهارااع فآرسدتو ىو صأف هداسع ىلع هلكو هللا نال هّللا عاط ا دم لوء.رلا عطد نه

 ودنم اوذختال نأ هضضخو ال. كوهزذعاف هلوقد هاذ هضم ذود سها نع ىلا«ةهانلك و نو
 وشو امم وهف ىلاعت هرهان ءقدملا كخو ند "لج > نموهو لمكولا ل. .كولوسراف المكو

 هسقف ري صتام هناث هسفنالا عاطاام هناف لمكولا ةعاط لكوملا ىلع سج وفانملعل دك ولا: ل ولا
 ديس



 ١ ردح دقو ةريد ىاهلثاب لعل او ةريح هللا لءلاق باطأتا اذه نم ةعاعلا نياق قنامو تنام تينا ام نيع |

 8 عسجلا لهأ هب بطاخام ء ءالقعلا هب بطاخ باطخ اذ هو ىدرلا دس هل« جو هزحدق هناف قط اى /

 3 مولاتاؤسينأ مهل لعجامناو ميال :الوهبإ_عباستك اىف صوصالا لهأ طقرظناق دوحولاو ١

 / ٍني.دانمهسفناىفاورساام ىلع اوهيد.ف عفلاءهد_تعن ء«سحأوا تفاان هللا أي ىتح مهبولقاورهطي و

 هدحوهقدجلاولسل[ىدب. وهو ؤ1!لويهقاواطعق دل |||

 رعش « (ىملا مسالا ةريضح] <

 مادعاو تابئانيبام قاف هتيئاوهينقاىقسللاب يملا

 .تاللا فو ىزعلا ىف دمعي ناكام || || هدم 1
 ى الاولاحلا ىف ق-ّرسابم ىفدتي اهبىتاارومالانا

 تاق او ضاىها نم هيدلامل || || هعحمىلاىذمادقىذاانا

 قأياذاىنالانحرفاتنكام || || تفاكرع ىسفن تلعولهتلاو |

 قالابوةريخلا لالضاأو قلخلا الا سلو لالضا ١ الا قدا دعبا ذاق ىلاعت لاه قدا ديعامحاص دنا

 امكحالو عاملا قلحاو هيو لالا مكح الف هسشمدسق قلل اف ق ةالطالامهد.ق قادتاو دوولا ندعو طاق ا

 ديد قللتاث هنم قلكامالا اتا سامو ءانلفاكرعالاو نوقرتطت لذ قالا نيع قالا قف قلاالا 1

 قالابو ضرالاو ءاعسل ! قا ىاسا فم كش اهلو اهل نيعال بتلك كاكاو نيعالا مولا نأف :

 0 ةراتوودودو نك نغ نولودب ةراننولقعيالمسهت ىع مك مص نورمه.ب الت ا 1ط ىف ص اواو ا

 رعش لالخ امكحرهظ
 عسن هل لاظ قاد ادوحو زيعو د قشكرو قل ادو+و نيعف

 |ودو نلخوه لوقف ه-و نم همل ارافنلاو قدوه لوشتتف هجو نم همل ارطا”كنال فالتخ | قش هو

 | اتل- ىهشيكملا اذه هلع بلغت فالّخ اهن"اكقلللاو هماعو !-1قالاماف ى-ريغالو قححال هسفنف
 3 هريغب لوق اال هيدو-ولا بوو لخلل ن ناكو هس علودإلا بوو ناكذاول ا مان قو قطادرغناو

 | ىرامحن رام مها ذاق رانا نمط لب هنال قلذتا ها قلنا ية لنيل لزن ةلل نكر تلا

 | ةماععلارظنوهو رحأاو يلا تا ظ اهم ى دمنا موهتأا هللا ل عاى هنو دمر ون مهلامن ووين

 5 00 ا 0 0 ندثو نود تولوةب

 اارظناا ف ىمعلاو ىد_ددقو ىداسهلاا هنالّقل_-1ن قرظنلا ىف: ادهلاذ هقاخ ىف هقلطاو هنتاذ فرظالا

 : املستو ةريخاناناعلالام هدازاك هنعاواصقنا امن يعرحالاذاف ىولالا خالات هملااواصو امان اعمنالا

 ا نهرالو قهاز لطابل ادا هقم دف هلع طاف دقىث لطابلا نا تين ا ةرمأا هذه نمو عوكل ١

 ٍإ اسي تعادق لاس ريغوا تناكالاس + ةيدوجو هر ن«هلّدبالفانبع لنا لكك امو !نيسعهلامالا 017

 | ىلمتاارودو تول هلف فرصلا دوجولا هلق لسانا لسا ىف ةريسلسا عا نم هنا ملاح لكى لع |
 51 عش كئالب قح _

 ءامئاولاغءاتللااهل نكل ءاتياهلاعو توشاهلامو ا
 : نياف باهذدإ!نيعىوس قودزلا سلو را اركتالو عوج رأهل امته ذالا اسهيف ىلحت هر ةرودن مام ٍ

 : بهذ ىهو ىرخالاةروداا فذقالاةروصا| بهذا امو لطامل اود امو لطاب قدس! ىفلهذ نوبهذت | ا

 ا
 سل نة وان مفناالا انيارا.خانرودرودلا تالا هناق بهذبالا مل انافؤلاةيور ون | ١

 كم ٍ لس
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 أهلا مهتمو ميلا هنك سن سلا اذنهل كرما كم كاللار ادق .لعمشهالو امر 50 همه ديونأم هند نوءاطب

 | اوناكهنوكن ع نمواو دجوهحور نم م.:اف هنمالا لاسرالا لسقامو ه.!!الاهلاسراثعبالو هحوامخ

 |[ ىبياكزردكلماذاهلس ىلع د.علاوددلاو ىلع داولا رت اكد لءمهجورخ ىف ىءارارساو روما انهو
 .: | تسلو مهبل لاعفالا در ىف عقاو اذ دو كل ابود درف لهل 5# ىلع عب ابو هيلا ةئاسحا عم هكاله ىف
 هناكس مهل عرمشو تملا كرمشل او هو سهالا ىف ارتشالا مهنى را الر لامن اوال عقاولا ف

 !ِ د لثمنال_عءاملرامكح هوك نم كليم هم عنقو نيعتسنلاباو ةوقو موب ةجسر هلال قالو لوح ال

 الأ رمان عكلذ نركب ىت> مهاوعدلاريرقتهلابتن اعتسالاب مهرها ىوعدلاو مونم عتب لرشلا اذه

 ةريغالا اذه هدابعل ذا رزقامو لعبال نم فالكم هماعارث :ًاتوا دمعت هلك اذه َلثم لوق انلاثءاو

 ظ اولكسو عما نطو مفر !وةلادحاولاهق كاملا ناكوهملا اوعجراذانولوةيوةدامعلل ةنوذذتف

 نا ؟ناواجدرغنةّوقانل نأاسن ]تروق تن ”اق كرد ا*تمأل االسترزل ا تب ىلا ثلا اذه لثم نع

 1 هللا مهقدصف نيثملا هوعلاو دكت اف كنم وَما! امءاطق كدوءءالا دوفنل ااهلام ن تحاو كان ءاهلصا

 أرادتقالا ذوفناهلاف لحما ةيساروصقل ااهفاوأرمهناو مهي ىتلا هنم ةَودلا اولع منوكىف
 | لصأو هلم ىف مزال اد قلخنا ىف لذملاو نيل اوزحتلاناف ى علالارا داقال اةدعاسعالا ىنهلالا

 ععمشنو مركح# اذاق اعوذدربجلا هسماذاو اعورح ٌبُدلادسد!ذااءولد قلاش ناسن الانا هتقاخ

 ةعقيلاترئاقهنمحور هنادف ناكت رح هللا قالخاب قلضااو باستك آلاوةناكملا قبرضتف

 هّيو»ثدح نمءاملاو مءاطملا نمل ذرغو ةرارملاو ةحولملا نم همف دجوبامءاملا ىف ةعقبل ارثؤتاك
 ْ ةخوفنملا حاورالا هد زك ةعقبلا هه ترئاامىلا راقناف ماعلا بيطن 5 هداهم لع

 | هثبيخ بطريغناكن اواسط حورلاداز حازاا ببط ل !نأك ناف قن س َّدَدد لص نم ما س>الا ىف
 بيطلا اودازاق نوموصعملا مهفالحم سانا ارهطا هوافا مهنيذلا هللا لس رذ هج أ لض مك هريص /
 لك نممبتمو لولااو لعذل او لاملاق ةئرؤلا مهو مهب قحط ند مهمع اانا نم همه ادعامو ايمطالا

 | براخن او عزاشملامهتمونوةفانمام هو لالت> الا كلذ ه:مرثكم ع نم مهدو هاصعل |مهو ل الدش | ضعي

 هساعمهجورذ مهقاعاذامهسوفن نداور عل لسرلا مهما ا هللا ثعسف نوكرشش اورافكلا مهو

 نوكيال هلال او ةهلا با مهلعج ىف رويلع اوي ذكو مهسفنا ن» مهيفاها اهوهاقا ىذا هريغىل |مهدانتساو

 ىلع عامبإلا عمهللاىفتال اا اف الت اوأر مهن اودو حدك لصأال ا كلذ ىلع مول ام ن كلو لعاب

 هرظن هيلا ادام رظن باص لكلاسةفهل آلا اذهوجارناوماتج !ةوحالاذلاالدحلاو ةناودجدجا

 1 هسفنىفهقاتاهل! الا دلعام اف هلعج نيعكل ذنا لعامو مكس لا اذههىذااوهه“ الان اهدنعررد مف ا

 دحاولا ئشثلاواريثك افالتخ اكل ذىفاوفاخ او هنن ىفنوكي نأ دب الف اداتّمعا هامس هداقتعا

 اهلك ايبنعاسراشو ا تالاقم لا هداه يدا ىعاج ف: ىفوهنوكي نادي الف هسفنف فحل
 / || تاناويلاو تكاوكلاوراصئالاوراجال اذاخت ا مملعناهورلا ةياشملا همم نحال ناكاساو
 ا اذه نخءاوسق اف تالاقملا لهأ لعفايازياع اغا تم نتا ريقي ؟تايولخلا كلذ لامار
 هسسفن فناسنالا قلذف لو عر يغاسهلا دعب ادح أ ىرتاك نورع ثبالمد ومها ددملا ناكل مالا
 لق نم ها ىف سهال اهل لد هل مككنالو لّمعال طيضتإال مكحا.!اوههللاو هيلعم كامو هدعتام

 لسر مهنطاونىلا ثعي ىذا اوهف ثعابلا مسالا ن هك :.  لكملاا وهال اهل ال دعب نمو
 ةومنلاو ءابب الان نيفورعملا لسرلا مهر هاوطظ ىلا ثعب هنااكمقا ىف هودّةّتعاو هياوقطت اراكفالا

 || ةائاس اهو مفاو نان هللا فهلا دنع مهب اقاج ال ىل|ععت هللا ف هدئءامْل رت ن هلقاسعلاف ةلاسرلاو

 رعاظلا لوسر عاشا كءلعف فالملا ارهظ ناو ةَعْذاوم ا ىلعهّللا اوركسو ناكمهطاوب ىلاراكفالا لسر
 بر لقو ميلس لقع ىدلباق» :لكىلا م ةكدمذهو هللاءاش نا دعست نطابلا لسر ”لثاغو كانو
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 هءاقا هللا بحا هلت اءاسقا بحا نملاسةف هنعانراد اب هللا ذ أ ىذل ا قمف 4 ومشوهاسماو

 نو._ة<اووكت لام هللا نمم-هلاديو هاوقوهو هفرعهمقلا ذاق هقا 0 حنا هفرعد ملف
 نودرخلا هم فاخو ىلا.هتءهاوال ة ةلاسخلا نم هندواماعام نونمؤملا هنم جات

 ا هوقاف

 سالا ناك و ناكامءازا ناكءازلاءاشالا نمّدب الذ ةدار كسحل ا هذه عدو مهءاسقل هللا هر 1

 نالفق.فرن الذ لوةَتَق قفا م ءانةومذلا تدتخاتلذا ةشذارملاو قءفرلا ف اهنا اواو ةجحرلاو

 لفينف وكول وال طز كمدتان ةذنعالو جانا ءرستوةنفالو هزت ةتشلا ١

 قالخالا هذه مراكم ىلع نك, لا ذاو ةفئاطلا ذهريغل كلذ سداو ق دضل اراهظ ىف قطان ئوبسنلا
 اهصيق هع علشو هيلع كل ذداع هلقوا 4-ذد نف غب اس قث ص.قوهوةو.-لا ص قة هع عا

 اهلهثالا هسلي الخ []

 رعش *(ثعبلاةريضحا»«

 ىلاو- |نم ودوقد_هداااهاذ لاسرال اةرمذح ثعمااة ريضح

 ىلاؤسمانالا نو د كي هده لودر ا اد تانااااتللل

 رعش ىلا تربطخ نا هللاو ثا ىسا تلقو هيانع تم

 ريبخلا قداص ند هب تدتا اع ر_عسلا ف بوب ا ىلا تد_هنىنا ْ

 ىرثا ىلع ضهلف بالاد_ه ا نم هيووهاأام ىردت تنك نا تاقو

 تال نما كت دهش أل

 رهسقااو سعل ىف هد_هايشيانع هد> وءرارسا نعى ف شكلاف

 رظالاو راسا ند ىد:ءقرفال هل هد

 ع ا و لاكو نيل اونو نيالا 355 ىلا وهىلاعت لاو ايلاف اب
 || ثعب ةريضملا هذه ني اعجب هللا متع مون لاكو ال ومر ثبت تح نيب ذعماذكا امو لاكو رو.شلا ىف
 امنورمعي مهلز انه ىل اًةرمضلس هذه نه مهب ثعن م مهرمثن نأ ديعي سا اناناس كا للا
 || خزربلاو ةرخآالاو اييدلا ف عطقابال ثءبلاق مويلا ثعببو مهثعمسف لع ةلك مشب لكر انو ةنانج نم
 || لاسرالاف ارعااواسؤرلا تطاخ امناو اءاعرلاو كولا نيبال كول امبالا ىثمتالاقرعلسرلا ناريغ

 : مهلك اع ناو دي ردم وكل هالابع نع ةقطانلا ااا هنوكن د مواسرا امنا هللا ند

 لاق مهيلا لسرا نم ناساب الا كما ند ةلاسرء ىتاست ةنطابلا مهاوقو ةرداظلا مه-راوج مهاداعرو
 ىهو ةفطانلا سوغنل اذه ىلا هلسرهقتا ثعست مول نيسل موق ناسلبالا لوسر نمانلسراامو ىلاعت

 ةلاسرلا لوبقاسواو هّمذلا وا هّءلاسر ىف لوسرلا هباه ها ام ةءاط نمذةنتأم حراودسا فذقاتىتا ا
 قيفو نم داد«ع:سالا نم هللااهاطعاام سس <ّدرلاو هئاهالاوا هي ئتلاو لوسرلا ىلع لابقالاو

 || اهلاهاناعر ةعاطوهونملاعلا ندادح توي اماهاتاو املادبا ىلءاك و إم سوفنا| لعفس نالذخوا ١
 دقمهم نياصةمريغ مهاباعر نذل لولا ارث اسودوجولا ند هج ولا سهأ اها يدءتالىوةلاوحراوأجاف |

 ناس ىلع ىلاءتو هناك قالا كلا هيد هام ىدعب دق لولا ءالؤ د ند نا [كموك ول هسعاو انو دعب

 كاملا ف هتلزنم مهلْزنا الفاكوام متو ؟مولاشللا مهيلا مهلا ثعبو لسرلا هج ودة عطب دقو مبا !هلوسر
 هسق تخت هو ىلاسعت هلو و ىهو ةقادلا لص ىف د: اشارك ا .سائم حامالول هناانلع

 حر ل نم مدو هلامماو نوع رذكه يلع رخ نم مه هنع ةفيلخ هلو جودككهوهالوو هذ تور نع

 ْش | اصلا حاس اراعيوشاوا 1١ كولا ةمحا ُخ هنالو كالا لسرلاجتاك ا ١
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 ظ | .ادحتوالا ةناماست[ د ل اعت قنا ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسر لاهو رتولاودر هلا

 لقيلوةنامان مدحاولا ىئثتساو ةعستلاب نيعست ارتواف رتولا ب< رثو هللا ناف ةنلا ل داهاص>ا

 || :هاهل اهولو لارتشاةةب دحالا ىف سماوي رتولاوةيدرغا! ىفنوكيلارتشالا نال ادرفوا ارتوالاهئ ام

 ًاازادلا فرعي ناكأم لاو-ال انئارقالواف د_>اولادارا هنا نيعستااو ةعسنل اركذو ةناسا ارك ذي لعل

 اةيدحاو هاوسل تسل دح الا ةَوَمْف هعمسا معي د-اولا ناناقراتوالاودارفالا ىف ىذا اكارتْد الل دحارلا

 ااعاو ارتووااعفش ةرثكلا تاكءاوسوا دحاو نوككن أ حصيالرتوو ا درف ىهاسمن ٠ ءاذياةرثكلا
 :دحاىفعزودق هناك هلئاو مكحرصل للا اورمدا”نا لوب هللاوراثلا باط هنال رولا هنا

 ةيدحا ديد الانووملا درشإ وعرانملا ىنث ةيلراثلال !بطب ىأرتولابءاج هّتسدولا ف ما يور

 2 نم ناك هنا نال دح اولا ع ةيءاعم *الاهب د | ناقع ءامسالا ةيدحا| ىش ىلا ةراك- كلا ةيدح الث اذلا

 رعش هل عفش ارهظ قلل ةيدح الا هتي د | عفاف هعمئالو هناذ .

 ناك بوي ران برلاناف || || رطناق عفشلا الا نوكلا فا
 اناه كلرمثلاو كب رش ناها ||| هةتلقدق ىذلا مهذ نغ

 انانح ه

 ندعكإ ىمعنلاام هاطعاو اهتم ه -2

 انامع هسق ا ٌ هن نكس ارتو نكوادرذ ا

 اناكملاو هن اكل ادرفاابو ه.ذف تركحف ناز ولازم

 اناوس نيعنمنركلاى اخ ىل_ءملا د_حالا ىلارظنتالو

 اناكف تك هدو->و ذب رب ئىش اكل هلالا لاه ذا

 8-05 اكد-قى ذا تاكاشو

 هجري هيرو هنق ذخالا د_هي قملا اذها

 نر نفي ءاوس

* ( ةعق ا رملاو ىقرلا ةرمذ> ) <
 ا 

 ٍْ قسمدتملا ماعلا مامالاودو

م عامسالا ىل عقلا
 ا قئكتا

 قةرتسي ىذا اوهقءفرلانا

 اج رتمهلالا نعتةطثاذاف

 ريكو ىلا دع ىلا تحالف قسفر اوه قيفرلاناك اذا |

 قف ىطلا ىدعم هل هسا

 2 . < .٠

 هيف ق.قدلاو قيس زفت اًذداو

 قكسكدلا اهانمع ىاقىلا ت1 !راشإ و

 ' قوربلاعمل اهتيحم نال ركف لكب لاثتنا تاحْو

 ليكتمل كاب قع قاف الاهم ْى ,-اصات لقو

 0 ا است يي ا 0 7

 |!( قام ةرزإل ةيعسطلا هنأ شن ليل فاي لا لن ىتاا ان دلاءاعسلا نمهشر ءيىلا عوج راار دف

 لقيملو ققرلا لهو هلع هللا ىلصلاك كلذاو هل رل1_-روهاقدنال 0

 39 ةرلا م ( قالا دحوالق هب ىفترب نم بلطي وهفزكت علاو ةحاملا ل# ىف قاش حا الا نال ريغ

 الا يل ريغ ىلا فيضان و ماعلا فدوجوملا قافترالاوه هش | ىلع هيقاسفترالا نا لءو

 ءاقابحان هيلكلاانكخو نيعدعنا بلطي لذ قاغرالا عم هد ىذلا قدقرلا باطذهفاضا

 ]6 قىامتانتيفرويف منك ا امكحم ءودو ىلاعت هلوق فودو قءفرلا ة دهاشم ةدردهل نكت لاذ اهلنا

 أمل وهامو هللا ا ياس اذوعسولا اذه. نعال هكفنا ىعسف انبحان اريغامف نوكن ُه ةهحو



 أ
 ءلامم هدتعام عمد] لش ميهارب ا ءاطعا ام لسو هيلع هللا ىلصا دم ىط عب نأ هلل اداراق ءاود هلى اشوالا |]

 لس 1

 ' قضم ا سيبطلا لودي سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تانس> نم ةنس-وهوركب وبأ اذههريغ دنع |] |
 نيب امرظناو وحاركحح» ىأ لوق د نيلودل نيب امرظناف نيفشد وهذ تضم اذاو لوي ليلالاو ا

 هلع ىءوملعم لاكاك بدا اوغل_ال ةَوبنل اب ادآن افايدارثك مالا «بلع ليلا دك نيبدالا |
 سو هيلع هللا ىلص ييهارب انا سلا ذهفاجر تكسو ه3. اغلي نا كير دار او ارمعا نأ تدراغ مال لا ْ 1

 هلوقوذب ارث تذرهاذاو مالسلا هءلع ميهاربا لوقف قدي قءددأ لاح لكو هةطن لاح هلت قو لكو ٌ

 نيسهالاد نابتالاو ا ىهف ةياهنل ادب اهم لوافشالا ءافشال لسو هيلع هللا ىلص ىبالا لوتوةباديز مف شي |
 هّللا ان سها ىذأا ميهاربا ىلع تءلص اكه.لع ةالصل ىف لو هيلع دّللا ىلص دعني ىهالا حمشس معاون |

 ةمشرملا ىفال مّدَعَنلا ىف مكح نامزالف لسو هيلع هللا يصدم نم اهب قحا "5 الال اهيفهمّدقتل هتلم عش نأ ا ْ

 |ركانأ اهاطعا هنا ىلاعت هللا ةمكح نءناحوذلا مسو هلع هللا ىلص هنا لوسر دعي ةفالذناك | ٍ

 لكبالو نمّدب الو لبق ىذللا ةيلدا تقوىف لخأاهل لكو مهراعاب_<الع منامع رع

 بترفةبالولا نم «لع قياس هللا دنع ل ديال ند ىلإ ى-هنمّديال مدشولرخأتملا عاشو مهمدحاو

 مّد-_ةّتم نهدحاو لكح ىف قامسالا عم عل عيال ىحراسعالا نامزلا بيترتةفالخلا هللا |

 نوبعلب مهضو> ىفءاوهالا لهأ قبف ىهلالا نابلا اذه عمو توملابالا كا ذةياعصلا لعامورخاتمو ْ

 ليزت هم 3 58 2 ٍّ * ع © ها | د 7 ةمهلا ةسضد اهلك ذهواوهألا ىد ةعدعلا هلئا لاسن زتعُدو ناسلب نتمع ىذا مصلاةثانا عم |ال]
 لسسا!ىدموهو قل الوةيةلناو ةادانلا ةمجو بصعتلا شضارعا اسهل لمعت سما ند أ

 رعش |  ه*«(دارفالا ةرض-)#* ْ ١

 درقم اسهل ىفاو | || قاشنف درسقلا تدّوفقت 1
 دحوا تاغ ىلا ىناو يات ىلا لد تىلامو أ[ |
 ددولاو دما ىثرو | |[ امزكحانخائانم ترو ٍْ |

 لل - والا كلذان 1 ىناو ا نكمأ مهلك اذاىناو أ : ١

 دنئسا هلاحس هللا نع هنأ داق ىذل|اذهو 1|
 دس

 مو هيلع هللا ىلصهلتا لوسر لاق كل ذ لاش ءاو د الا د. ءورتولإ دمعودرفلا دبع امحاص عدنأ]]

 عستلابو عيسسلابو سابو ثاليو ةدح اون لسو هلع هللا ىلص هلا لوسررتو اورتولا بحي رئو هللا نا ١
 ىعسو دحاو درفورتو اعف رتوم لكودحا| ارتو عف_ثم لكو غلب اماسغاايرتو در لكو رشع ىدحابوا

 رتوللالو درقال سبل درفلا عفش ىفد- الل مكس نافذ هتيدرف عفش ىذا دحالا نمهزان“ بلاط هنالارتو

 باطودو لخ دا اوه مهني ناسا |ىفرتولانافرترلاءد_> الا نم هران'درذل ا باطدحالا هيدرفت انف
 هلامو له أرتو امنا كح ةءامملبا فرصعلاةالص هّيوفت ىذل ىف لسو هياعهّقلا ىلصءلوةوهو راسا
 ةد_>-اوررتوا اذاو ةعاسلبا نم هنكست عم!« دف ىلصملا نماهران"تبلطرصعلا ىف ةعاسلبا ةالد ناك
 اهمّدقَ 1 ةدحاورتوا اذاف عفشلا هم دع نأ لصال ا محسص- ىلءرتولا نأ. نم نال اريتبلا تيم
 ' اهل بقعالاه:وكل اس ىهام اردتبلاهذهودأ بمءالىالاوهرتبالاورغمتلا عار تناك ١
 اري نكت ل عفشلا اهمَدمتا ذافداوب مودل ل ةلزننماهلف تمتتالو همم تسل انضر اري ىهاسمن دا

 ١ كل ذرتوىفالا هعذ نمل سيال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناك اذهلو عفش نعءالا ترهظاماسممال
 , ةجيتن نوكم الو كارتشا لخ ديال دحالا ناف دحال | نمزيقل هلك ذه هنم هنا لعل عفشل أب هل هءف عفشل ١

 فالغد-الا ال اسدلو لدفتموهاع عفسشلا نعزيع دقو ةمس سرد اس رسل هنالدد اوهناةذ سل ١
/ 1 - . - 
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 ند

 وهو ىلا لوي هتاو اهفاها اح اق اند حرض لاحا اهفز احح ناو اهتاذ ثدح
 هدحو هلل دهلاو لمدسلا ىدم

 رعش * (ءاقشلا ةرمضح )

 ظ ماسحالاو حاورالا هلونعت مال الا ةلازاءافشلا نا

 ْ مالعالا ةداكتلا هيلع تلد هيانلق ىذلا خل اوهاز_ه

 | 0 مالحالاو بابلالا كلذكو هب انئساذإ هدضعي عرشلاو

 .قاتشلاهناءاش ىلاعت هنع | || قرت صخش سلو لملع ا ظ
 ىالتانيعىفاهب ىردا تساو ىظفحت هللازيعو تءاعسفلا | اضبأو

 | ىفانلاةروص ف ىلرهظ وام> ةفئاط لكىف تش قدحلا ظ ىتاولا 0 5 ٌرعتامو امنمز هد_وهعب هل تدقو ىلا

 ||| نيفشيووذ تضم اذاو لاق هنا مالا هيلع ميهاربا هل لش نعهللالوقي فاشل ديعا_ مح اص دب
 هيلطتام مد ءا امتابعا رهظت امتنا ضارمالا ناف ضارعالا ىطعمو صا ىهالا لي نه ىفاشل اان

 ||| باعحا لت ىتلا ىه ىهءافشلا ةرمذف ضرملا لوزن اكف باطا !لازل ضرعلا لازولف ضار ءالا

 ]| ضرملا ناك هيقلعتامو ضرعلا هيمان منيب لم> ناف ضرغلا نمّدبالو مهضارغا ضارعالا
 لأ امال بلطي نعمان .ًارارتكحووانلا ود لدنملاو ضرملا كلذ نم هلءافشل او وذهب قلعت ام لان تاك

 الأ مالاالا كلو اهو دوهام هبلع نوّتف دشاوام:هربكاهد_:ءىهامال ١ ا.مليزباةاؤماروءاىأ

 امال امنوكل مالتالا هذه بلطا م الاءذهةلازال ةيفاعز ءافُش هقح ىف ىه هلّدب ولطملا

 لوما لالادجو دحو امهمو همهوب ىف همم كك اوهامةلازال هءيلطااو 0 ا بولطمريغمالا ناف

 ||| هيلطاذا هبلطاف كش الب هل ازا هر ىلتبملا ديربو هدوجو تقو ىف هل مكس -ا ناك ثوغرب ةدرق ناكولو
 هقحىفاديدش بولاطملاملالا كلذ ناك شالا بءذو لص- اذاف دشالا اذهةلازابقلعتملا ,هوتلاءالا
 قاع || تن فّشاسانلا بر سأملا به ذارب_كلناىفدروو هسفملا اللب لهواة ةاعيهلاوز بلطي

 هللاان عاف نيةشي وهفلدلخلا لافا ذهلو هما لكجإا !ناف هفافثالاع اش مثاموْلْو افشالاء ءافدال

 لاقحالا اذه لازأف لة سار ءاج هنال ميخلاربا ىلع ىلص اكسو هلع هللا ىلص دمت ىلع ى طثنأ
 | ا الا اك كرام ةئلا نال مل لرتاما مام | نينا مأدقو مالبلاه ءلعمهاربا

 ءافشركذامو ىفاشلا ىلع صنف نيفشثي وهف لاخلا لا قفناسلا كلذ ن مملعلا نم مول لصعاج ةجرو

 هللالعحامللامتحالا لخ دفكواف_هالاع افثالهئاعدىفلستو هلعهقلا ىلص ”ىنلالاوو :ريغل

 لد نم نلكحن ا ملسو هيلع هللا لص د دي ري نأ لمتحف صضارمال اةلازاوءافلا نمهودالا ىف

 اذ_هو هشااانهك اه ةرز كت اسنلالا اسناقرءارملا كلقاف هعاقؤأ ىذلا هاد انش وهامنا ضرا

 [رمغنم هللاءافش نوفرءدام لاعلان ال بام_سالارب رّشت عم ملسو هملع آلا ىلص هنن ا لوسر ضرع ناك
 | ١ 1 نيكل ةيفشا تانارتسو هلع تنال *ىنلا طذا لمحو هتلاودىفاشا١نا مهداةّعا عم بس

 1 111 ا ءافشال لاف هللاءافش ماسق لعفلا ىف

 ليقف مال_بلا هيلع ليلخلا يهارباربخ ىفهجولا اذه نمناسلا ناك لاة>الا لخ دامإف ملسو هيلع

 ةجرلا نم ءاف-ثلاو ةجرلا هللا نم ةالسصلاو مهاربا ىلع تءادامكد#ت ىلعةالدلا ىف اولوقانا

 لامعتسا دنع نوكتىِبلا ةيبؤشالا تاسثا نيس نأ ٍلسو هبلعهلنا ىلص”ىلنلا ماسقم ىذتق ادقو
 ءاد قلخام هللانا در ودقو'ةداع ماعلا نم بامسالا عفر نك .الذا هللا ءاف_ثا من اا مامسا

 03 الأ
 أ ا

1 



 ىرتامدنعل#نال

 اذواذ لدم نعل

 ملاعل !نهدوبوم لك ءاطءاونانمهادو>ولا لاعلا قا ءاطعاف ناعما هنمو بحاو هنءءاطعلاو ||

 لكىطع اهنا في رعتلانزيب ىده مثهالا سفن ىف ىنعي هقل يد لك ىطعاهلوةودو بجاو هقلخ
 هسفن ىلعمكير بتك لاقاك هيلعءاطعلا اذه بجو |قاذل!مركجلاو ماعنالاو دولاو هقاْخْىْث

 ىلاعت هلوقىفتوع_املاودو صوص ملاعل لب ملا علا لك الن كلو هسفن ىلع ملاعللا بجو اف ةجرلا
 نوةّب نيذللاه تك ًاسفىلا عت هلوق ىو ملص اود 1 نءهبات ةلاهجبا ءيكحتم لعن ههنا

 نيتوعنملاءالؤهادعامو ىتالا# يلا لاوس راوي نيل توم ال هنيذااوتاكرلا نووي |

 سابا عمطب امقو ّىش هاك تعودوا ةفضولا ىشو تءن دوج وربع ن نانا جيمس

 ىقدقد هج وبابهيق نم همر بوا عهسرب هللا لب ؛اهنم حر الفاهلدأ م هنذاارانا ا لدأع ندهن لعب هنوك عمو

 ُْتَص رعول ملأ ثمحي هيلعولف أن وكي حا صو نطوملا كلذ قلي ماعتأن اهمش ن نمف مه الا هير ءشيال ا

 هللادوعا كلذاوةة2و راشاالو>د مهلع ضرءول ةنلالهأ مًاتاهلار انام اول ات ةنملا يلع

 ءّس اهلا برقا ثوراسألا نم

| 
 ا

 رر

 تاذلو معنا هس جف ةجر مهل هص لحأ هنزاكحدلكو

 ةّعركلاةيودالا قلخ ةجرااب هللا اهقلخ ىتاا ةسفنلا ضارغال اهب قلعتت ال ةعزانملا ةلّواارومالا
 دوو نامز ىف لعفلابو ءاودل !لامع:_ب!نامز ىف ودان ىتل ا ةجرلاف صاخللا حازملل ةض.غبلا للعللا
 ءالؤهو ةذحلا باع اءالؤه دع الك ىهلا ءاطع هاك اذهو اهدقان هنمل ا, ناكحام ةيفاعلا|
 اعونم ىأاروظ + كب رءاطغ ناك امو قوذلا فالّتخا عم عسبجلا ف كيرءاطءنمراشااباحصا

 هريغو بذغو هربغو هوركم ند ئ :لكت سوه تضيس ىتااةجبرلانيعمداطع تا اطعلا عفا
 ةجراانفاييفالا هلرووظالو هل ل ىشو هب طحتو هلمثت هللا ةروالا لاحالو هاف نيعلاعلا فاش ١

 عضومهناف هتاف ىمركلا ىلا شرعلا نودنمالا ةماكلا تعسقنا امو «شرع ىلع ىوتساأ]
 ةنملاو ةءصعملاوةعاطااو مالا و ىهنلاو قاحناو ىهالارهظفةماكلا ماسقنا ىوش سلو نيمدقل ا |||

 رعش نجرزلا ةفص ىهىّيلا ةحرلا ىهو داو لصأ نع كل ذلكرانااو ا

 ه.ةجربالا انملع ىودسااخ هدم عالا ميعئانلامو |

 هيوظ# ىطذ تح هك لود هّمضءقرمصح ق ضا رع لك

 دو1ل اوءاطعاا ل2 دءااو ه_فيق ىف نفانملع ضيق دءلابق ضيةاااهلوءاطعلا اهادملا تناك

 رعش هّتضق قانالءاطعلا لفرد

 ل بل بيب بسم 1 جر 7 جججججببج لج جججحجبجججبلا ١

 مي-خعاال وناذحلا ناكالو ميعذلا دجو ام رضا لولو / ْ

 ميسقم محم وهبامهلهاب ىجز ماعلا نيرادلافو || ' |

 محا َييدلاهلا فرعي لمقلكق دصا هللال وقد |
 أ

 نم لح اريغىلا ىرت اهعطقد لما ود اهريصء ال ِ - ىوذم ا دءاطعل اف ادني وكتلاف

 تائ>ورورس٠ همقوهاجزسأ ام دوعد اهوركر.ءناكناو

 تاذلامعطعادق ءاطعاّر_هلانو اهنيعرانلاب رانلا له ةنذ
 تاق ىللابو كح هدورو كوع هشرعق ند رلا هعسا ناف

 نما ذاع ضخ اريد ىوذ لاما نم هنمامم املعت اريضلا لزئاو اعلا دجوا ةرضالا هلهنكلا
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 قىاقو ديراب
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 اما قصر 61: دإاءامسلا ىلا شرعلا نمهلوزنب بيرق عسم- ىنا لاهو ىئادلا ةوعد بيج بيرق

 لبحنال انمانيلا برق وهف برقالا بي ردلاب ىعسملا و هفاءا يأ انعم هنا برو هو لسودهيلع

 ا ءاشلو دعشنو موةنورصيبو عمم د مالا لب مولا ناك اسدنا ضو آووذ لصولا لمملاوانمديرولا

 انم ديرزلا لم> ةباغناف دي رولا لب> نائما | برقاوهف دي رولا لب تسد ماكح الا هذهو يكشو

 انمق هملا برقلا ع رمش ىلاعت هنا ث ءامدلا كل سهو ةاينا ىرابنا ىف مكسللا نم قورعالامهلءاجىذلا
 هداضي نم دعبل اةياغىف دضااو نا ةضناللاو لاشمالا ةلزخمانلزناق هنرود ىلعنيقولذت توك

 ىهلالا في رعتاان دبعلا قةعالف ة.سفنلا ةبئاذلا تافدلا ىف كارت الل برقل اةياغ ىف هنوكع م

 هرمصلو ةيعش دعبلا اذه عمن اكن اول هبلاةبرقلا قرط ىلاعتدل عرش هللا ن عدعبلا اذه

 ةلذلاب صفة ضال هنوكل :رودا انودو دضدراةةفاوهلذإو هذ لعفي نأهل ع رشام لعفب هاوق ع.جو

 ىذلا برَقلا تبرقو لعفاانمهملا بساامبهملا ب رقت هلع رشامف هيلا لعفلا ةفاضار اشتفالاو

 ةداعاب دبعلا نيعتنثا هناث نوكحب الذ اذه نمبرقأو هتيوهيهناذعاوداوق عسج.هنا قل اريخا
 هاوةبالاودوذ سل هناقودوهامهنا تدنن اوهز_--رو هدو هناسسلو هرصبو هعمسل وق نم هيلع ريعتلا

 كل: ىلاعت هلاعم ىئءملاو ةرودلاف ىردّللا نكلو تسمرذاتمهرامو لاف اك ىاذلا هّدح نماسناف

 هنال ىسحلا هئامسا لزانم ىف هنءىلاعتو هناحسوهالانوكل ا ىفانخ لكل انيع ناكذا لكل ا
 رعش هنعال ا دْزنتو هحست نع مام

 تبرقلاو ةنرقلاهلذ

 هسق نحت ام هلو

 هنكرلا“ نعاالا باث

 قورك قملا تضع

 سفأف تعرف اذاف

 ىف نما 3

 هسأف تلز اذاف

 ه

 ىدود-و 6 هاف

 ىزيبح لكأت هب و

 ىيءنوك احرف

 ىلرسق ناكنم ىلاو
 هم تح ام اذ اف

 امح نللاطلا وسهف

 مل عاف عمطا| ىننا

 تقلا ةضتاتتاتاو
 ةئاتلاوز و تفياحقا لق
 ةركتللاو هناا هلا
 بعاق رورسلا امو

 نراقملادبغلا روس
 بغرافكررولاو

 كيكاب كت
 بهدذم هيقام دحاو

 بتعلا و5 وهات كد و

 ل هللاو هنو

 برش ند 4

 با طم لكن يعودو

 تع ال هسسنلاف

 تدلك ةخحلت 57

 ندع ا دعا

 و

 مع

 ةعب رمدلا تدعف ىوعدلا عرششلادوجو بسو ةرمضحل ا هده نمالا اهءرشام برقا هلا ع رشا و
 دنءاهاكب رقلاو هتلمو هتلكي صتو هن ىلعةماسشل مون رمث <« دحاو لكو ىاملاريغو ملا

 لباقا |لماعأ| بعت ن ندبالو لماسعلادو مش هللا هقزر ن ءالا ”متامف ةحارال بعت ماعلا لقاسعلا 1

 اهمال اهيل عجرت ىذا اوهو اهروهان ل ديالو دبعلا ناف ىلاعت هللا ىلا عجرترومالا تناكنادوهذ ١

 رعش اهل سل اوهف

 بدهن اهكح ترشح * برقلاو نك تدع

 كك 86 ال3

 فنأ



 م.

 ! أ هواتثهلسر نعانملاو « اذهب لئلدلاو# ف شكلا مكح

 أ سفن ىوذ موك ن ءنينمؤملا نيو هللا نيب عسلا عقوف مهلاومأو ممن ينمْوملأ نم ىرتشا هلئاّنا
 يلام يعن هياهلاثمماهل ناك اموهتلان + ةقطانلا سفالا تعابفةعيابلا ىهف ةيئاومح
 يح اما ايام قبو هلزنم ىلا ىرتثملااهذخأف تدمثتساف كلرتعملاةوسلاو ةنطاوهو ضوعب

 املمهعس نيح رثنوقزرب مب ردد عءامحأ م-ملا ءادمشلا فلا اذهاذ نط اوه ىذا! اه ضب

 | اهلغشو هبلا ةقطانلا سذنلا قا ض.قو تومريغ نم ةرخن الا ىلا اولا ثمحح حعرلا نم همفاوأر

 امد اولا هسقن ثم ند مشل هندومااناهتالاق هدوجو ماكحأ نم هفاهف سامو مدر

 ١ ةدهاشم هلاهع9 ىلا هةقطانلا هسفت ىعنلا نمهيلا تراصصامت ىربامب ملانو ميعنلان مون ىطعت

 | لصو ىذلاربخلا اذهىلالصبلالا هعانامو هلابوبتاكمعاب ىذلا ناك نامعنلا ن ءوملل لهل اهدس
 د اهنا اهاناهئاربش بدسو تلة اعلا ةَعطاننلا سفلل ا هذه هع انثمح هللا دنع هلدوظملاتناكو و هيلا

 اهم نموملا يدا و انال_لاو نكفلا تارطذ جور ند همف تخت و هلوقب لصالا مكحمه تناك

 ناىف هل ىطلتقَد وح أنيَمْؤملاَت ا ندمؤملا ا دهلا.هدخ هسفذ لع لو سد_ةنو قالا م,ركحتو

 ىلاعت هللا اهارتشاك عسلا ىلا باح هل تسلا منال ةده اشم ةذلب هلل ءالو ضوعل اهارأو هت ءاهعبب
 ,لْرَْم ىف لصح هن اركلاالانتءاهماع اهيقطاقّددت نسما لد»و ى ا ا ا

 لوسرءاتلق ىذلا اذهلئثمدقو اهصبىذلا فدكلاةرخ الاوهو كاءالأمذ ىوعداا هل ىضتتيال

 ا | مادا ني رهلاف هريعي هللا دبع نب رباح نم ىرتشا نيح ملسو هيلع هللا ىل_د هللا

 ا آلا هن زو . دملا ىلا لصو الف ىرتستملا طرمشلا لبقف هب دملا ىلا هرهظ هللادبعنيراج عئابلا هملع

 | اة ادم اع نقلا ا نع هدنع ل ص>و هشبق الف نُهلا

 ىلاهرهظ هيلع نمؤملا طرتشاو هن اوهومول_عم نمي هسقن نمو | ن مىرتشاوس هلل !لعذ !ذكهو

 نوكجما «ف:هلعدرونلا هذبق ادمشتساو كانه لص ال ةداهملا ىلا هجورخوهو ةمدملا

 لأ نمةبلا اوبملا هل.ةتاميو فراسعملاو مولعلا يع نم ةقطاسناا سفنلاه_ةتامبامعنشم هعبم# نءؤملا

 ناكملاوةناكملاب تحو_فذ سو مدن لكو يبكصرملاو مكتملاو سلملاو برشا او لكحألا
 ةئردل لصح نم كب اودق اا نلعج روال لا ةملا ةرامتلاوم حببارلا لاماود اذهفلزتملاو ةلزتملاو

 رادو نيعتلا ذاذتلالاو ررالاورحالاب زافف ءادعسلا توم تامو ةمالسو ةمفاع قءادهشلا

 ا لبدسلا ىدبم وهو قا لوقي هنت اودومتنل ةراجت اهم اةرورمسل وة داعم

 * (ر عش برقالاو برةلاو دب رَماا ةرمذ ) +

 1 اكو ل تت نإ هدم هسلا قلخلاب ررقأ

 ْ ا ىرهح معيام لفثم قى“ لعبها

 ظ 1 ىرذع هللاىف مةنلو

 ليو ووسام + كوسم ورا
 ىردص قرض نم ةب رك ([ |

 ا ا رعش هللاهجراضيأ لاقو
| 
١ 

| 
 0 تاريدلا لع ثرقالا ةرضح |
 تارث_عوذ هناةينف ل كف 6 دعت هشضدرق 0

 معا

 | ىناىفاعت لافوديرولا ليح نمانملا برقأ ل_جوزع هناف بيرل ا دبعو برقالا دبع اسمح اص دي
 آو

 دا ١ مناع



 نوح

 ١ درو ةرتخ» و مفصووةءوزوامتو ةفأرو فاداو مركن ء”لجوزع هتعنبةرانو عوكرو دودعسو 00
 هن كاد امل هللا كيح أ ةب املا ذهب تنك اذاف هذامع ىلع هنا اهم”رحام تلا هللا همز نو هتتوغاسم

 ريغاةرفغملاو بئاشلل ةرفغملاكهاعدت سالاجب نال ةنم هشام ىذلا بط اوهو توه:لاهذهّنِم ل
 ريغل ةرفغملاو هللا نمّةرفغمللاتعدتسادبعلان م ةيوتلاناف ةنماهمفام بئاستال ةرفغملاف بئاتلا

 ريغوةاكرلا نوؤيو نوةينيذلل هتك أسف ةبجاولا هترهغم ىف ىلاعتهتنا لاه ةض# ةنميئاتلا

 اذه نم هللا ةنم كنع عفترت نأ تدرأ نا لمحتف ةنملانيعنههنرفغمو هللا جر بلطي بئاسشلاو ىتنملا ]|

 ناكامنا كل ذناف هللا ةْي زب لممعل ا نمهملا تقفواسع نانمدالا مكج» كيفك و صالنا هجولا ا

 ءاشينمىداهلا لسسلاىدهي وهو قملا لوي هللاو مهل تنلهتنا نمةجرامت لاه اكهنناةجرب ١

 رعش هالدعو هللدو او ميقّدسم طارصصلا 1
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 * ( رعش ريعستلا ةريضح] *

 انتاموالاو لاوحالا نيسأ اناوقالا بتررعسملان ا

 اناومأ هدوح ىكو انف هلعف دهاشد ءامحأ تيمف

 ا اننا ىرالرودكا دنع انسوفن عاما دعياندربو ا 1

 انامنااموكىف هدو نم أأ ([ هدوجو ضرب انشأ هاو

 نيعتفارمشلاو عسلا اهل ديو كن ىلا قازرالا ةرمضح ىلع م حست ىهورع ملا دبعاهبح اص تدي '

 برض ةرضح نان نع اهنافدتناالا كل ذر دق لعيالو اهنم ضو عىهىتلاامنامتأ ريداقمةرض+ هذه

 منو لعب هللان!لاثمالا برمي وهو لاثمالا هلل اوررضتالفلاتفكاذنءانسدقو هقلاثمالا | ١

 اوجراورعلاوه هّللانا لسو هيلعدللا ىلصلاتفاسنلرعس ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسرل لبق نواعتال ]

 الا قدا قةحتن ال لو وجم ماا نيئيشل| نب تزول ناف ةبلط ىلع,مكجنم د_>ال ساو هللا قلنا

 ناف كلذ فسانل !لاوح او نامزلاو تقولادقوسلا سهأ له< ملام ىرتشملاو عيابلا نيب ةاضارملا ا

 رعش تاقوالاناطاسلاوحالا نهفات تاهوالا فال ابفلتخ راعسالاو ماكتحالا |

 بترتو مكح هللاح لكو | ا

 بي دهتري«.تلا ىف عفش سالو
 هتنعت لاح هل تقو لكف

 هنقودالا هقرعد سالو

 رعش هناانلعرعسم اوه هللا ا لسو هيلع هللا لصهنال وسر لاق املو

 ردشام همكحرعسلاوهف لدش هقوس صخرو ىلغت

 رح ماةااف اذ_5 لثم نم اريسكتم هه ةريكلاوهو

 اورمدش الأ اذه انمكحو انمك ناكلاذه نك ملول |

 اوركشتف هب انعح ىذلااذه اهننعلهوجول اودع: ةمكحام ْ

 || نم فرعياف ماسنفءارششلاو عسل مكسصح ىف لخ دن ىتلاءاسشالا اع ىف لاعلا ةنسلا ناريَحأف |

 بتاننمةيطخلا نال هتيطخ ىلع باغ نا تناك عسب 1 عتالو كخأ موس ىلع مستال وف معانا 0

 ضوعلاونْلاو ةمقااوهو قادصلانمديالا ذل هعبووضعب عاشتسا ىرشانال عسبلاوءارتثلا
 رعش ةضواعمءارشلاو عساف[

 هولةعول ناقطأ. هب و 5 اعيجءارشلاو عستاهلف



 | هذ يب الوةدوصلا هذه. هتنبح انيح نكي /نمْؤملا لوةفداوهمو هيو شعتنو هبت تنكىذلا :

 | نك املنكلهءال ةزلابال | تةلعتام ىناف هملع درتنا ىلا هّتدمحو هملع تناكىتل !ةئيزلا نأ لدا |

 | هني ز هلعاودر 5 هئصحس ||م هن  زلا الول ىدعقدص مهلهقلا لوقمف عبتلام < هل ىبح ناك بولت ١

 ا هلع ءوبتا زو ما لوما اذه ىلع الامام دقت خلا ميقدبب يبت انج وملف !كدعف :

 رعش نالدللا. نم هللا دوعنرامز زااو فدلا لها عامسلا بام أن امزلا اذهىف ١

 لمج هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ماعلا ةدودقو ام ٍباهال قو هتاذإ باي لاجل ناك الوهبلع 1

 87 طعاما ونجا زياد لاس نم ينتاب اهتسهقءايأبا مات هقلاذا :

 | هلعيسلل سب تصدخيلا
 | تفريخ هللا لوسر ”ىبنلا اذ

 1 ؤ هعش' عرشلا ف ىذلاواناالا |
 ا هس رشر اعق هسعبل' هل

 مارب نامل بجرم ادياواقلخ لئكلاو لالا ةباغىف لاعلا هللادحوأف

 1 |نميحهبحأتهلار ظنو هلاج ةرود ىل_عملاعلا قلفن هريغىف هسفن ىربن ا بحا مه سفن بحأتذ

 : ألخ ادم امضرعال اج ملاعلا ىف ىراسلا قلطاالاجلاىف لجوزعل عمت رظالاهدبق

 / |سو هلع هللا ىل_دهدنربخ | أم ىلع كل دولا ىعارو لجاو للمج نيب ضعي ىلع هيف ملاعل ا داحا

 أ ىلواو ف ىا ل مج هتتاّنا هصختوف ملسم هجرخ ىذأابابلا اد»ىنهانركح د ىلا _ يدل اىف

 1 بح اكبر تاس اذاف لاممبا بعمقلاَنافلامبج ابحت كن اكاسفنن ءتريخا د_ةوذاهسنا

 ناىلق ىلاعت هلا 00 يل د كَمْ ز زىاستأف ىاسانالاه لمعت امو

 ظ لاسملا بحب ىلاعت هتتاناف هللامككحرم قشر اوي زى هللا م تي : ىنوعسأف هللا نوبحت

 || لاجوهامالا بحااف هتبعف ماعلا لجاالا هيوبحم ىراال هاا هد ملا
 || لمعلا ءوس ىَأراخ 7 ءوسهلن بز نخ ا هلوق ىرتالا لان يكحح» نمديالهدنع

 اذهل لاقمف هنمَرف لمعلا حق ىآرو ةماسقلا مول ناك ا ذافاهم هلنيز ىتااَةْس نا ىأراماوانسح

 / مالكالوهقلا مالكم أ أيش لمع نا سكلا نمؤملل ى يعيش الفانطت ناتحاذاهخغلا هدمع نةليلالا
 أابعلواوهل مهنيداوذختاموقَمذدقو ىوهلاا نع قط .امو هن لودي ىلاعت هنلا ناف هتلا نع غلبملا

ْ 

 بدالاو نأ راء نيدإا يكل أ

 تحل ا نم ىناندأو ,عامللاكاذ

 بتكاا ىف راونالا دهاش ىذلاالا

 بعت الو دك الب سيلتا مول

 بثكى لع ىنةداتف ىداوفىلا

 بصنلا فّرسلاتنًاو نين ذملا ف

 ردا ههب اونأام اونأ الو

 فعلا اورامز او فدلاب نيدااام

 : مك 1# ا راما

 هرمصست نيعال ىذلا تدهش يح

 ىدلح نار ها لزنأ ىذلا وه

 اهاس أ ني ىلر ةياثع الا

 اه ةرج رئذلاب ءامالاتنأ
 ارحشالو امه اود عام لالول

 أ
1 

 ' لاك ا راسن ناو ل ناك ان ناكجصن ا وهو عماسلاب ةجرالا هيءاجام هللا نع غلبملا مالك اف

 هيوبكش عم اهلعفي نا سفنلا ثب اح تقوى 0000 770 نااهبحاص لع ةسهلاو

 هدبع نمءاشس أب هسفن هللا فدو دقو هسفن هي همن د دحام لالا ةسه هعنمفءاقللاو هن عاستجالا دنع

 4 ١ ءامطل ناكل . قرلا تناك ى لق وري هندي مهخب

 عوذخو عوشخ وراةئفاوةلذ نم ك دع ران لهقتو ايو ةرمضاسا هذ هوم فان ”لءلاو

3 
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 رم جا لزيلو +« هتيئر لااا ىفتازنى فأن مو
 بحاصلا تن أ هرفسف هير هئاعدىفملسو هيلع هللا ىلص هلال وسرلاه ةفلللا ديءاهيحاص ىئدي

 ىأةفيلخا هلا نيب ىأ هفاذكس ||ل ةفيلخ ءامسف ل_هالاىف ةفللتاو لوقلا هيف ىذمدقو رفسلاىف ٍْ
 اذه لها نيمقملل كك وذو هرفس هلدا ٌقرافملا ىلارظالاب ةفيلُخ وهف لدا ىرفاملا فخ ىلا

 ىل_ءنوداوق لاجرلا ناف سنن كح ىلع مضار ههبق ملكت نفر فا ملا ا ْ
 | واو مويحاص مهيلع هبم ودي ناك اعمهدلع موة.ك مهمف قاس اوفلختساف مهيلهأن رءاورفاسفءاستلا ||
 نامز فنينثاةيالو مديالدحاو دسبادساوضرالاق ءاماثادقاو مسايا رسل ا | ظ

 هيلع هللا ىلص”ى كانأ كشنالوامممرخ  الااولتقاف نيمفماذت عيوب اذالسو هملع هللا ىلص لاك داو
 رضح درتسوةلاكسصولا فال رفاسملا لج ال ل هج لها ىفرفاسملا ةفد وه هللاَناانربخالسو
 ىذلا كك نيع وهام مك هوالار املا لها ىف ةةلخ هسفن لبا لعحاسك هثلاءانشنإ تلاكولا

 نيبون صو قولو نئقوز هو هلزيه ولآم مسن 301 زاووانرو اتا :وملاسهلا هن 0 نم مهمف هل
 ارذاسم مادام كاذب مها لع - هللا اف هيلع مهل ىو جلا قولا نم هلها ىف عاق ةااوا لجل هنا نيعاخ
 : ةرعضح نموهف ه.لع.لذال لح ا ىلع بالام كلدربغو ماسعنالان ه مهعم هلعفيامو هلدا نعاس
 ل_هالل بعامو كاذريغو أ دوملاو ا مركلاوا بهولا ةريض- نم لب ةفالهن ا ةرمضح نمال ىرخا
 هءوداب”اع فلخ نق هششعةريغلاو هتنامصو لهالا طفح م-منوم نع حراخوهاس# مهب ماعلا ىلع
 معامو هلاهماو هلح هرغو لهالا ف ةفرلخلا ةمرح كمن هناف رئاكلا باو! نماءان يأ دقفهلد ىف
 نموا مم هنوكل لي دينل اري هبفهلف بئاسغلا ةمرح ك هنا هنا ثيج نم كهدنا اذه كا ذكو ريخ ||| هفهوالاءاضّوب نمّؤمل هللا ىضقيامو نمؤمهنأف بئاغلا ىلع دوعيري_* نم كل ذىف ىلاعق هللا سس
 نم فويل: اوءاحرلا لس ىفهناالائشب هبلعمكح اال هلا ىلا هرهأف ةغدلخلا تمر كيم نات
 حرا باطخ اذهو ىدد نم فول ام سيلا فيك مالسلا هيلع ىدوم ىلا ىرتالا عيجرتريغ
 هنر ىلاراسو هفلخ مهكرتامل هنكلل مهفاذتسا اموءافلخ مهاعسثنورهودو هموقىف هفلدسا نع
 ىدوي وهو قل الودي هللاو هيلع كهنااممت 'رمضحلا هذه همضتقت اا كلان لعجاف مسالا اذهب مهاعم

 هرب برال قفوملاودولمدسلا ٍْ

 «(رعش لاجل اةريضح)«

 هتمكح هيفىدبسك دوجولاىرب || || هبحم انيق ىذلا هارباذا

 : هتنقناوكالا فرعت يدااوه | هتعشناس-الا ىذإا لسجل انا

 لوسرا.هل لاف يذلا لجرال لو هيلعهنا ىلص هنا لوسر لايك لسهإلا ديع ةرمضحلا هذه بح اص عدي ,

 لاهيا يدع ليج هللا نا لسو هلع هلل | ىلدهل لافانس-ىبوثو انس لفتت رك تح ا نا هلأ

 نمودل 0 مىلوأ هللا ملسو هيلع هلل ىلد هنبع ثيدح فو ناميالا باك هد ىف لاسم هجر

 زعهقلا ةميز ىحو مكتنيز او ذب لاف نيزتن نان ماو هللا ىلا ةينب زا هلا فاضا ةرمؤملا هذه

 اودفامل نوم لكحجو ملسو هلع هلبا ىلص د نيعةّرق ىهو هناحانم تقو ديرب دسم لك دنع لجو |

 امغاف هلام اعلا بح ؟نف هتروص ىل_عهدجو ا هناف ملاعلا لام نم هده.شي امالا هلابجب سلو هلال
 ةوبدلا ريض نم هن بصمت ”يمهلا” ىوت يبماتجو ملاسملاالا جت الو هزم وسب سلو هنن ا

 رعش .كراول اخ ىنب تسل قول



 5ظظظ

 رفسلا ف سح اصلا هناقهرفس ف هلمزالملا هبحادوهو ىلاعت هللا - سماخلا قالو هيساص حو :

 ننراعلاروذاازو ننكحا ال ها نءهباقالورطاخ بعتا هللا ىاخاق لهالا ف ةفءال وهاك

 ٍ ةحار ف فراعا !نارومالامدل ةفر عمال نم لبخفرومالاهذها دوهشلا لها هللا لها م هّللام |[

 هللا هدوم انه لدا نم هبسفن ايل جا د 0 الا لا

 الأ نا هنأ ةجو نم تاو ئىنث لكت عسو ىتا هتربرثكن ع اوقعي هللاناالولو قوقألا ةسالناهذهءادأب

 قوق اهذهءادا ىلع مهم نيعمس أم مادخناو ةءزولا ةرثكووعاستالا نمد.علا اذه هللا ىطعا

 لاف اكهانركذ منيع هللا هدهشا نمالا اهلكقوتملا هذه با اطبالوابهتمءىثءادا ىلع نا الار دقام

 ل لاّرنا ف دحاولا ناسنالا ف نم عباكدمشوهو عمسأا ٍوااوا بلة هلنإ|تحص ناىركذا كا 3 ف نا

 هجو نه همست نأ 0 هحو ندد مالعاو هسا كلر اقنأو كو نم لا هنا هلع نآر ماا

 سانلان م هنوكحص : نمسانلل غ الب اذهىلا.عت لاق نا الا وهو نيعا ا دحاو اهلكم ذه. بطاخملاو

 رخآ محام ديربام لعفي ىادح او هلا اوهامتااولعماو اورذكفرطةورورغمدق ىلع هنوكن ههباورذتملو

 بعام موققيل هيو هنأ هسفن ىلع هن مذ دهم اع الكاز 5/0 رد كار هلا علار| وطن

 ٌرَشينا هطرش نف هريغنمناسالا ءارتش اذا ديعلا !ذ-هلو كلم انهلرقا ىذلاه د.س و نم ديعلا ىلع
 5 مامهدمسلوةب ة><دبغاا ىلعموةيالو هل الام هنا هاوعد درك < عم.ألو كالا هعتانادرعلا ١

 لصالا ناوعتسسا ودب ردا لصالا ناق سانا! ىمرثكردقلا اذه نع لفغو هلك انوه فرتسعب
 نادي رنا تنثي ىت- يدصتسمي الصاةئقرلا هذه ىف قاورتسالا راص كلم اءفارتعالا دعبو يرض أ

 ىنعمهدهشاو مهي ردمهرووط نهمدآ ىنهكيرذ_ت اذاو ىلعت لات سمالاود اذكع اهاعّدا
 رارقالا اذهأهبدوبعلا ى<ءافولاءاولوطف مماعدهلن قاورتسالا تدثق لب اولاك مكبرب تسل مهسفن |

 ]| هللاف كل ذراعي نمدرك ذيف ىسن م قدم لع نءءالا نوكبالرك ذل ناق بابل الاول و اركذ ماو هلوقوهف
 ىذلاو هب صام ق< ثول اطيالذ ةمصحأ ا هذهدو مث نع ءم_ غل لوهحلا ب>ادلاوه قلنا عم

 ]|| دوما فراعلاو ىصاسعملا نفاخ ةسغلل بوعجا ملاعلاق كالذي بااطي ان امعوأ انامياد دهشي صدع
 الإ دومشلأىل هو ةقاو ةيضع هللا لأن فدكلا ده باخلالدسلوةيرتلاوهورفكلا ن مفاد

 مل- عب همس 20 كلا ناكا ذا هناف هلاح | ده نم همف ف ”لضتاه عيب هلحابم هنا عادلا

 بقل عا تلاع هفكصتف هنعرخلا عفرو هل حبا دقو نامي ا اع بنذلاىذخ أبو بنذل ارغب اندر هل نا

 رعاك ناقوس مةريضح نم ناسعالارودصو لعف امو همفو هب لعفت ن نمىربىذاادوهشلا

 هبق بيرال بالا حامصلاكن يدَو رةمسسم عرش نعالا كل تج رئام ىنافاطع فدز بر لوو درت

 مةسمطارصىلاىداهلا ليسا ىده. وهو قا لوة,هقلاو نيقتملل ىده

 , * ( رعش ةقالختا ةرمض> ا *

 دقن . ايفا رثنلا ق هللا رس ةفالخأنا
 يدفن ىوس ى دس عام قلل اانا

 * (هريع (*+

 اًرشواناك اكلمحلاةروصب | اروظ نمناوكالا ىف قالا ةفلخ

 اركذ هلكاذهو ادحو انا هءباكلا صف ىا دو نم ناكيف

 اريغ هن ا مو اًنهدك تاكو هكر نانعالا فله ناكو

 ارحم اذ كتل ادم هتاذا (| (| دكت الم ت”رخ دقو هارتولف

 هَ



 1131 الا كلا اا ةاطاا ارك د1 كاطقللل ها د٠٠... ةةاظومالللا اان

 اهم هلع تاقعاش ةااعمريغو ةللعم ىا ة.عرشو هيلقع هداسعل ادو د- د_> ىلاعت هنلاَّن اكل ذو

 مساقنأم هيلع طوع : نيفاكملا هدابع عموهذ ةمعرش ةدابعوا ددعت اها لئقعت لامو ةم ةملقعأ هانم

 ما» س دل لداع

 ! اولعاو هئماورذح اف

 لكعموهذ هدود اودع الن أب نوفاكملا هعم ل_ءفبامر الإ فاكع سدل نم وهو هدودح 3

 |١ لع مهنافمهيف هدحولال و مهسافنا ظفحلالا مهعموهام ةرح : الا فاماوامدلا ف ةباثملاه ذم ئت

 ةديسى هدم دوجوملا هعسإ ام ثمح نمدلف مهلو ىملاعت هلدج وهل اري الف هداج ا ديرب لااعفتنالا 1

 مهل ل سالف مها دج وب هنوكحاماو لضفملا معنملا هنت دها هعيبستف ىربكلا ةمعنلااهماذ هدوحو ا

 امتاداذكه ىلاعتهملع هديدسل دوعيو م-ملع هعفن دوعف هب ويل امو دوحوملا كاس ةعقاملا نم

 ىلا ماقم نمو لاح ىلا لاح نمرف اسي هذبعب وهف ادباهيح اص هللاق ا ديا ارفاسم لازرالملاعلا نام أ

 نم ب> اصهلاضيا قاف ناس ىفوه موب لكى لاعت لاق [كنوؤدلا قعلاو هبحاص هسعم قالاو مانتم ||
 ماعلا نكت .الفدرف نأ موب لك ىفمهل اتا دّدجحي ني رفاسملا لاو | ىضىا نوؤ سف ناس ىلا ناش
 اهلدوجو الف اءاطم نين امز قدتال ض ارعالاو ض ارعأ منال دح او ناشو ةداو لاح ىلءرارتسا

 ا 30 0 ا

 ' ةيابنريغ ىلا ةكأح تو تزاوكو ةعاصتم ا 1 لاوح اانا نوُوش وسلة ناش هل مول لكل ْ
 اركمكلا ىداتو ريسلااًرقهسا مث روهظلا ةءلوااهفانا مدىتلا ةرملا نم كلذو هياغ غولبالو ّ

 نيعنلف لاسعملا نمدوج وه لكل هناك ىلا ةناكم نمو ناكسم ى ا ناك-ه ن مو دلي ىلادلي نملاقتالاو |]
 رهوظف لاعلاع ازجااهتطابو هتروصرهاظ هلكد هدجوأف ىناستالا عونلا ا ذ_مم صةعام كلذ نم

 لاو>الا فاد نكاو ناكرالاو كالذالا لاعنمملاعلاراوطا ىف روديناكن ا ددهنوكى هنسعد.]
 لاح لكحوف هيحاص قل اوهؤازجا تمأتلاف صاخلائدلا !ذهل نيسعمري_غ ءازجالا قرتسفم أل

 هنيعروظًاقهراوط فداه هلقش ىتاالاو>الا كلت قااموهو هبصصنال فيكو هتالقنتلاوحانم أف
 هدعورفساضي ًاودوةروصىلاةرود ن م لركسل هر لعج ام له غمتاذربغ ف ايست هنم ىلا 1

 هنمرف؛ةسدوحولا لزانمنمالزئم ناسنالاراصف هتمدعج نيع قنا هدضد و ارفاسو هنع لازام لثع

 درفا | نمزلا ضو ةد_> او"دل_ىل هيزئاع ىوس هي لزنو ل صو اذا همل ارفاسم لكل سلو هماارذاسيو

 وهىذملا ل ا ده ىلع نيهسفدراولا كإذإ بح اص ّقحلاوالا لاوحالا نب م لاح هيلع د ىالو لح ربو

 هّنناكم بس دراولا كللةفايضوةماكناماو لال كح ورود 000

 ةعرمساو هتفاضو هتماركو هتمرحب مايقل او هتزاجا ىل_عرداق ن اسنالاو هشقِمَمَح همطعتأمو هنر نم

 هعملصاولا هبحاص ةماركميلع ةنيعملا ىرخالا ةماركلاو هّتزئاج ءادا ىلا ةءراسل!نوكتهلاترا
 رظذيف هب> اصوهىبهلالا مسالا كل ذف لصو <ىنهلا مسا ىأب رظ رظّتفرفسلا ف بحاصلا هتلاودو

 كإَدف اهب هفمضدو هم ركمف ديمحتأ ود.جمتل او مظعتلاو لالا نم ىهلالا مسالا كلذ هققصتسيإام

 داو لكل ني_عبق ةعب رس ل> :رااو عو#نانالا نالد_-ا ولان امزلا فكل ةىلار دابر و هّنما رك

 اع موقينا قسم هسفن نم هظفحي ىذلا ىهلالا مسالاوغو هعم بحاصالو دراولا.لاسبلا ىنعاأ
 نأ ىلا هتمد عوفتدرا اولل ةمسانمى رخال انو منيعبو ةماركلا نمهلع ءق علل نيعتي |

 هللا عمدلف اًضيأرفاسم هسف:فوهو لاوحالا نمي رفاسملل خاشمو لزتمناسنالاف هنعلحربأ

 ل ين ةلملالا اهسالا نم هيام عملا نب م هيلعدراو لك قلتهلو هرفسل ةمئادةبع | ْ

 ء أل



 ذل 4 أ

 ظ انا ةرزكج :ر لقد لاو الاوت تاساسو لاو حاورالاو تانناعسملاو ماسحالان 0 3

 ًاراهلا مي وبو”ىنانرلا س.الا نمال برلا مسالا ن جر 1 كروم ”ىنابر مسا لكن مىنامسجو أل
 راتا او لمللاب هنعرتتملا ذهو ىذءامدح ىلءءاوس رابنلا داوام لئمىللللا دل ناك انف لالا ىف
 ليل وا ناو راجل لع للا روك فوقعت. تقلا وروكلاو ياليالاو رهدلا هد
 3 اتلاوهو تاومسلا دبلاشم هلىذاارهدلادملامةءهذوذ راها لبللا ىذغيو ةمامعلا روك ند
 أيده نم لفسنموءامعسلاوهوةيروك ذا هإ_فنيسحوزلا نيذه نمالعنغ حوكللاودوضرالاو
 | نئازخ ىفامرهظ.ف خلا نوكي هيىذلا دملقالاو دالّملا امهحاكنف ضرالاوهوهثونالا هلذ نيجوزلا
 انلاامال_ه ناف ىرامنو ىلا ىنامز ىرهد حاكس ن نع ماعلا د_-و اذكهفرهدلاوهو دوملا

 55 :ل!ترهظىناا مكانلاام حوكنملا امالعناو هل_ءافاا حاورالا تر_هط اركذ حوكتملاام |

 ظ رعش "هلعفنملالاعفتالل لياقلا ةعسطلا

ْ 

 روهدلا اهمكح ترهظاو

 رودصااو نوكآاهل ناك
 رومالا| هريس قرعصت

 رومالا تناكح اذكهف

 م دعب هلل | ىلا مث 5

 رو هبدل حور لكحو مال اال مس لكف
 ع
 روسي ينكحإا ه اديأ

 روم هنافوالكحفو
 روهجظلا ملاعلل ثناكام

 ىو هلظ ىوانا اذا |
 َْئث نيع هللا ملسعت م

 اديدح لزب ل 2ك

 هيف حاكتلا دوجوالول
 ماكل اهئامس"الالو
 تاعلاط هبئم,ممنأف
 اكان ات
 راه و المل ىفنوكلاف

 | 00 ال
 ا ياو
 | | روغت هدنع مخحنأو

 أ روح ام راثلاٍللاطو

 ا ظ رود هتلق ىلا ىلع

 0 * (ر عش ةيدصأ |ةرضحا «

 ىاجواو ىربىف ,مكحءم وإو

 ىتحاصم ىساهحاص ناو

 هاوس دعتال نمرلا مصاف || || بدأاهف نجلا ةيعص
 ١ أ هانمهسق ىرف هاربنا ظ هس_هعاىذااه امنع

 ءاونامالا هنف دعلام
 ةانع ىلا كا دق فاو
 ءاشاذه ىلدع 55

 هاب ورفو هنفاسع

 هريس اكدوا ها لذي

 ا”
 | رفلا ف بلاص !تنأ هير هناعدفلسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر لاق بحاصلا ديعامساص ىدب ؛

 0 تاروت دكا تس« مودو بحاصلا نم هيداعت مقالا _صم ىلاعت لاف |
 رع هتشإاىقديعلا عم لاح

 مكح ضرالافو #4 ءارسلاق نبا وهف 1
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 0 متر علا رقلا ىف اهانوءارل لال( 21631 2 دنالا كلذ 0 ا
 || ناف فياكتلاو ةدانعلا ن نطوم ىف دعلا ند ةلوعشا ةمهلال !ةروصلا فهل ىضنقااىدووشلا |||

 لا لكلو لاح دبع لكدلف نطاوملان 0 را نطاوملا عّونتب عوشرومدلا |

 هدابقتعا ةرود ىف نا هل لد لاخلا كلذ نطوعو هدّقعف هدام هير لود. هلاصق نطوم ا

 أ ةريضف فقودي هملا ب ام لكن عو فدوي و هزني و فرعي وركسف كلذ ءارو قلحاو كلذ لك ق لاو |||
 لمسسااىومو*وقحلا لوي هللاودوهة ودب ور ناسحالا|

 رعش * (وددلاةرمضح ) ع

 نايعلا الإ 3 ىلق نمءن 50 ناماهيداامونامزلا نيعءربسهدلا

 نامزابّد م 0 هناذ ير نيع ىرهد ناكصاذا

 نامقنو ءافج وذ رعدتت لاذ هود_ت ل و-ه>الا هم_سامو

 ناتيس وعي يزوجام يدر 3 عقبو هيأمالع ناكولو

 نام :وناساذ انامعمارب دمشم بحاص ماعلا لاذإ اكو

 نع ريدا ا و هيام دسعب ةأسمحأ ند ناسف

 لعذ ره دلاوه هللا ناك ره دلا اويستال لو هلعهللا ىلد هلل الوسر لاقورهذلا دبع !محاص دب ||

 اولهج مما هللا الا مهكل مام هناف رددلا الاكل محامو مواوق ىف نرلئ الا قدصن هنادي ودرهدلا |

 ١١ كلدد_عد ؛ مهلوةىفاوق دو تون متاهيف ىأامثو توعاي :دلا انتامحالا ى هام مهوقف |

 : نإمرلاالا اوداواام مكه مهداشتعاىف ا هدأاَناف ا وقدف رهدا الاكل مامو |

 ادا اتا مم ىجل افاد ايشاراج الا تالا اوا ل
 ىمساك نامزلاب هسفن هللا ىعسل نامزلا اولاكولو هلا نماق فون عورمشملا مسالا اوتفاو دعما
 هوقلطاام ىل 1 ءهوةلطا مسالا اذه قاطم لمع هدو-و ىل ريغان الان اتق هددلاو ره دان هسفن |

 رهددلد لعفا المبهاوقوهورعدإا ةرمض< هنعربعأا ودورها د ل تحجا ةلوقعم هنقيقح ر هدلاثأ]

 هيلكس ةملوقعم نكل ناكملاناذِيههلىأدبالاو لزال ارهدلإف نييدي الاديا نيعود»و نيرهادلا| ا

 هلدي لقي دقو نب ر ها دلاره دمونم لئاسقلا لوي كل ذلف ديالا هوعشام_منافدبالا ف ربكحالا دنع |||

 م_ءافدنالاو لزالا» 5 هلف هللا )عد ىهولزالا فرطرال درالا فرط الأ هن هتوفر ءيالف يدي الادبا|

 لزالاف 1 و لا لزالا,رتحص- تل ةرمذاط اهذ به نمو كلذا ا 0

 ةلاجالا هباع ارطامدوجولا لسا هداف ابو نيعلا تبارك ذنام ىلا ةبسنلاب لوالارهدلا وهىذلا|| |
 ماعلا دوجو لاحي نيعتق مدل لاجاه.لءناكىتلا ةمدقلادوجولا فر وطرخآ هال دولا
 وهولاهلا نامزوهو هسف:ملاعلادو-و لاح نيعتورهدإا الا سلو لزالاب هنعربعملا لوتالا فرطا
 ىارنةرهدلا الا سلو ديالاودورخ الا فرطلا نمعتف ةيانمريغيلا دو-ولا هلؤهسا مهتسح رشا

 تاككمملا نادعا ماكحأب. رهاظلا قولا دوجولا نيعالا سدلو د-اورهدو»واروهد هلعج بسلا هذ ١

 انيلاوإ_صوا|م ىلع هسفن نعريخ اك ىلا عت هللاوه رهدلاّنانيعتف تاكسم اروصف قحلاروهظا

 اويستاللاَتذ هضارعأ هطعب مل هنوكلرهدإ! بسس نم ععباملا.ل لاسقذ لهو هيلع هللا ضل :
 هلو مذاملاب ىيم-ت اذ عاو ضرع هدوخر اف ركيججلاب دوبل ابا رعدااود هتلاّنافا ردهالا ٠

 لاكمللا وب ره كااوهو وامر الوهامنا لاعلا دماوتفةرو دمِب 5 كل بابلااذهىفةرضخلا

 ةماقلاريغواهسفنأب ةمئاقلا نايعالا نم هسفر عظيام عبج راهن دل ناك انتيف راهتلاهفإ 1
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 كدللا

 لعام اوه هناف امكح هنوكنم نيثيخإل تاثيدكلاو تاثي هلا نيش لل العواد هنوكن م نيسادلل
 هج ىف هل صفا عج هكريف ضب ىلع هضعب ثييلا لعبمف ماكحالاو ءايثالا نيبزيمملاوءامسشالا
 باطبامناواه لكرلاءعركحرامتادوا_هيلازرالف نيسطللن ويلعوامتادةيواهةَما لازتالف

 هللا ىلع طبهل ل. < ممل دول لوب هعم-امإ ل وسرلا نمد اةلت ةصاخ ةهج ىف هب رب فراع ىواسهلاف هير

 ةهللاهذه نمالا هير يلددال هن اهدا دعتساو ثيلنا حا م ىذتقاق هب ترفظ هلع تن <ولّرسانهو

 أإ| هيرب فراع دعاصلا بطل او هانركذام باطب ايف ىوري وهفرعقلا ةدسعبلا حوحو ثيبلتاوهو
 ْ بيطلا ام ىنضتقاق ىلعالا كير مسا عبس هللا نع لودي هعم“امل لوسرلا نماه اان ةصاخ ةهج ىف

 ىوهلا م هللاإلا لذا متالولعلاو بطلاودو ةهملا هذ_هنمالاهيربلطيالهثا هدادع:ساوأا
 | هلالت لا تاهاسا عم ةطاحالا ىف هبلطي دي زي ىبأ تح ةفصب ديس. ال ىذلاو هلقاالا هلذيابنال
 ىهفت سل تاهأاهذه لكو مامالاو فا1ناو لامثل او زيما او ىوهل او واعا | ىف هءلط_ف طمدش ءىث لكب

 ةهح هماعمك< ل نم ىسانالا ىل < اق ةطاحالاب هيردح ىذلاودو هنقو هبالا ترهظام نان الا نيع

 وهلماكل اريغو ةروص لك فرو هظا ١ هل ل »اكن اف ةضاخ ةه> ه.1ءتمكح ند هبودو ةه> نود

 مولعمولذي نا نكعام هنافروهظلاب مومعلا ل لب صاخ ماي هلدسق:ال ىنعي ل ةفدالهلوةفاهم هدسقتام
 نعد_.مزمت اك دمقملا نعهقالطاءزمت دق هناف دمة ةودوقالطال ادو دا !العأو هسفن ىف نع
 هجر نيام ىأ هذ ناكاذهو نان رسلابدو دحمو يق قالا فتان رسما هل نكن او قحلاف ديم

 هبتدم#ت اهاكتادوجوملافىرس ةامااّرس اعلا ىالا هلوتب ماقملا اذه ىلع هبي ناكو هللا
 ةاسلسا نآب رس رمسل هد _ه< ههنست ىف قطن لكف تان اولا هب تنمو تانايثلا هب تتنو تاداجلا

 هنع مهنفف حال !براك هاف ةرايسعلاحوتف طءيل هنوكل ةرايسعلا صقان هنا هجر ناكناو وهف هيف
 ديسقتلاءاسمسانمهناو بمطلا ى_عماذهف ةجبرتلا نم مالا هقحهتسس ام ىفوامناكناو هدوصتم

 ١ رعش * (ناحالا ريض *

 تاق خ1 قالا بسم
 هل روه ثلا نم اذاو

 ظ ْ 0 ناكر قيقلا فودو |

 ناعاو ناسخ ا|ب>اضتنأف هديعت لع ةلانىذلا تنأ اراذا

 ىناثلاهناسح ا ىلع اف هانا || || مك فرب ل_عتلو تلهجناو

 ناس>اب اناسحا لباقي ىكل || || امني نحرلا ع امئاو
 ىناثغانأالاهفرسعاتسلو أ[ || هفرعت تنكناهدنعنم لكتلاو
 ىنامعا مالا اذهوالعوالوق || || ىلةنمهتأبامل ىراظتنالاط

 اى هللا لورا مالسسلا هسملع لب ريج لاف ناسحم ادب ع تئش ناو نسحنادبع اهيحاص تدي
 هللاد_.عتنا ناس>الا ِل_سو «بلعهللا لص هللا لوسر لاف ناتيحالا ام سوة بلع هللا

 هلع ردق ىلعهلابخ ىف هرض<و لذ نأ هرماف لاري هناف هارتن كتل ناف هارتكنا كح
 | ىلع مداقلخ هللان ا هلوة عنف ناسح الاالا نا سحال اءازرج له ىلا عت للقو هلارود# نوكدف
 نورصت الذ أ مك سفن ا فو ىلاسعت هلوق لعو هبر فرعه سفن فرع نم مالساا هللعدل وقلعو هيرود
 هير أر دمفديورلا هذه هسفن ىأر اذا هنا ةرورمضلادإ_عمهسفنا فو قاف الاىف انتانأ مهيرخسهلوقو
 كفن هتاراك ةقستح ,ارتكئاوهو نا الاالا ارت أح هلل ادعت ناوهو ناسحالا ءازخ
 ||| ءرما نعاهدبعي ةًاشناهماثاىذلاووذدلعج نمدبعال ةلوعج :دابعلا ف ةمهلالا والا ةروصلاف

 لج دزع
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 هانا سما رالي ف الإ هد" ![ضلاؤأاطيلاظا رْضَح نمئهو ى ملا ديءاهحاصديأأ
 3 م كالذ لاقل ناسلب ناكناو لام نانو لاش نانا امأ لاو سقعالات وكيالف |

 0 ءارهسلاو مركلاو دوقظاو بتهولا اهنمةريثكع اطعلا تارمض>و حاتحمب سلفالاو ل ||

 ديلاوضءىف مولا عقاومٍباَك فو ةودفلا بالف باتكحلا اذه قداس دقو ةوتفلاءاطعوضو َ

 د رن كو هلا صانع هناعستو نيعستو سه ةمس سا ادنالادالو ع نمد راابهانغلا ىذلا |

 هين ركقنال ىذلاو هو ماعنالا درع اطعلا بهولا لوف عجرم دب رملا ةس رت عشلا نع عي ْ

 مركلاوهدسةناما لصوم وهف اروكالوءازج مكتم ديرتال هللا هجول مكمعطنامنا ةضراعم بلط []]

 ثنأام لوا طعر اثيالاو ةجاحلار دّقيءاطع ءاسلاو لاول لبقءاطعدوحلاو لاَؤَسَدءبءاطع ||
 لكلو لالا قهنلا جات امىطعملا نو دودو لابقتسالا فو لشفالاوهو لاما هيلاحانحم ||

 | هلا انرّرقدقو رثؤم ”لجوزع همفلاةيالو ىف ”داو مي ركباهو هناك راشيالا الاىهلا مساءاطع ||
 ْئد لكى طعا ”ل>وزءلئاقلاوهولاملاناسلب لاؤس نعءاطعءاضسأا ن ركي فكن ئث لكيرلاعأ ْ

 ىطعاماقلافالاكو امامت متنا معاق مانقول وهام ثم نمهبلا ات ام قول كرتاخ هقلخ

 لاككلا لوص-ىفبلطا او لاؤو_ا اردو لكلا ءاطعا مزايالو هش لاوسالا ذهو هقتاخئش لك |[

 امنكلو هانا ىطعملا مات نمىهامو اهةلخ اه اطعادمعلا ىف قاعد واكتر

 / بتاراتاذلا,ل مؤ. هناف نيعتيال نكلو ةسبت ع ىلا ىأ لاكىلا حا م لاطو ناس ا لكو هلاكنرم

 || كلتررغ هطعينأى هقالأ ب نأ هسفنف موقف بنار م نمامتةمترع ىلعنوكي نأ بالو ةغلت أ
 ليي قلئاسلاه لا جات اموهو لالا فلا لارّومتيناهل ةيلهالا نم هيلعوهاملا ة ةسراا ||

 دقوأم قاعتع هقلعت همامت ناذ هلاكهب نوكد ى ذا | هقاعتمهل دوب نأ ضرعلا قاخ مانت نمهناف هضرغأ

 || ءاضسل ا نافع ءاضسأ اود كِل ذو ضرغلا هنل ا اة امد هاطعا دتف ضرغلا هلأ سام هللاداطعأ ناف دج |

 ]مايا ىطعملا ف ةيلهالا دوجو نكححا قطز لاؤسريغنمءادّب اهيطعي دقو ةجا1 ار دق ىلع ءاطع ||

 كر 7 ير ا هولا نس عر صرخ :م لام الاؤس |أ]

 ظ

 ملال هصقنو دبعلا لاك اهننوك ةريثك بنا صضاهاكه د دلدو اروع هر ل

 | ةرماةسساو نازمم تنبميمهالا ءامستلا. نم لمكت لو نوري_ُهكلاجرلا نم ليك

 اوهةلدالابف لامكلا اذه هن4نوكيام لوم هم ل "اسنان 1 عّمسسم ءال ودا دعام صخخ# *لكو نوعرو

 هلا اف ةمكسلاةريضح نم م حماورابهف ءاجسلاة رمش لاشلاؤسلا دوا ناموا
 لوآش هللاو ءاطعالاو ع 4 ا ياله هيكل طع االو ةمكمطللالا عنمام ”ل>وزع | ا

 مق بسم 1 رهوقحلا || 1

 7 *« (بنطلا ةرمضحا + ْ

 ءاسالاو فاصوالا هلادإ و عارضا ذأ اظل بيطن تناط

 ءاو_ساالو ءو_س انهفف عا
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 ] تننعدق ىتا | ىنسملا هؤاعسا
 ١ لا

 لاح الو ملي

| 

 ا هيقواسط هديعت انةااخ نوك الا تدطلا سمطام

 ءهلام قد ل ند [مكه.فدهشلا مط قاذ هقاذ نم

 اواكدقلوقلا اذهب خ ومشلانا هلتاق للا اًدهوهام لاقنا
 اولامدق مولا هللا ايدك اهحو هل ّنا هول اه ىدل ادت الط

 لاوعالاعالاو دكا :ر وعد انتا سلطالاركذلا بمطآم
 ك1 لا كاس ا حا سس 5 كك اططس شت ككل 5

 تاسطلاو تاس طال نيسطلا#لءعف بمطان ه تدم .كازيع ن مه بءط 1 برطلا دبع اهيحاص ديا 1



 م

 | | اد_هرىحاصة نود كلذف هرصيو هعم»و هناسل قل او كلذ لاق نمى أ ق< اهلا نمامأ و ىلوالاو

 | ىلعهفاريشتس ا دعيال ااهلاكام هناف ق< اهلاق نم عت اهداّقتعا ثمح نم هنئاانأ لاق ىذلا مات: ماسقملا
 ا 6 »لمس !ىدبهيوهوقللا لوب هللاو نوكي لعل! ىف لضفااو دمعنم ملعذ كلذ

 أ
 رق * (ءامذلا ةريضخ) « ١

 هم هللا تانلءاسحلان ا

 حاضورونلا هالع لبجهجو ل || هيئوضي ارون يرتتحفناف
 حايسصمو مبص هتروص كاننع || [| ترظننا ليلا مالظف هنأ حص

 | هللا ناف صاخ نطوم ءامعلل نكل هللا ناريخلا ىفدرو ىىهكملا دعوا ىلا دبع امحاص ىعدب

 | كرتيال ىأ ةضوعبام الثم برضي نأ ىبحتسي الدتن انا هذ ءاعلل مك ال ىذلا ن طوملا فلاهدق

 [نيعودن * اريقس نوكي فدكو هللادنءريقحو هام هناف لهاملا دنعرقحال او ىن دالاب لشملا برمض

 ظ ةرضحلا| هذه نم قطن لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نا هلوادم ةمظ«:ليلدلا مظعمف هللا ىلع ةلالدلا

 [ةيضحلاهذهنمو روككاروصلا م رت مءاسحلاهلوتب
 || ىذا ىلع هربصو م,فاهران”ال مهلوبقي ةيهلالاءاعسالا ىلع هياومعتا ام ىلع هداب هس
 | كلذ ىلءربصف مهنعانربخا ام ملع ريغباف دع هيلا !ويِبسو هب قيليالام هيل بسنفهداسب عن نمدل ع+ نم

 ” ملاك هناعاق لماكلان هوما اوهفدخالا ىلع هرادتقال هللا ن ءىذا ىلءريصا صخالو

 | ةمايقلامون جمس ىو هناهنامح ن ا هتسوهام ىل_عهداسعرك- بش هنأ ركسش با نمو

 ا | هلاح سه لمقاذافة هل اىلا هن ضأن و هقد_هرفاهلك اهركتبف هنالزو هنانه ىلع هرّوقي وهلأسف

 وهو ناميالا نم ءاسملا نوكن م هّقيدد_هتامأف هتبدش ب: تح انا تدصحسا ىنالوتي كلذ ف

 || هلويقالول ه- مد 2 ل
 هنام>- نم هان أنجح هتاوريخجالا قبال ابل اوهو لسو هيلعدقلا ىلدهلوقامأو هيفرا دمة ال ا دفنام

 حاسة علا لادل ىرس ناو حام

 0 دع .ءلا ناو هنعزواتو هل رفغو هعضشي لو هيلعرتسي نأ نم مظعاريخ ىأوريخم

 لكن م لبق لبق, ةمهلالا ةدوصلا ىلع هنوكل هنا اهلمةيا نمو همتأت ةرمذخلاهذ_هنذ ةمهلالا تاةصا |
 ٠ الا ىلا ما ةرضح لكك ذكو دبعلا ىلا اهجوو قالا ىلا اهجواهل نال ه.طعت ام ةهلا ةرمضح
 اهنمةرضح لكل ناق كال ذب لوةتث الا اوتلاصالاو قامصسالا قي رطيديعلا امنا! يفءانعل الو قيامهم
 ةفصن اا رهظف هبتشاو هقلخ نيبو هسا نيبرمالا مظناف دبعلا ىلا اهجوو أ | ىلا ا هجو نيهد» ماضدا

 كلذ ف رهظف نيملاعل | نع ىنغهللاو هّشْنسء او همضف هقرط نش قؤاوو ق1 ةفص قواد ارهظو قافلا
 هدابعزيبو هللانيبدوةعلاودوهعلاذخأو طابراودّعاا كا ذناكف فاالا مال قفاوتلاو قذاعتلا
 ا لمسسلا ى ده. وهو ىلا لودي هللاو . دهعفواىدهعاوذواو ىلاعت لاو اعبج
 ١ يكتم لل ساحل دك دع سافكسم الأف ةلالتسس ل 2 تك سنا طع نو كه شا قلل

 | ٠ 0 « (ءاضسلا ةرضحا)

 قواخلا هحان< ىذلاردق ١ لعىطعي ىذااوه ىنهسلانا |
 قو هح هنلعة دق تنعذدق اذا صقنالو هسف دن زال

 ةفزاكحم ىطءد ىذلا ىضعسلا سل |
 ار نيد بلو

 ردق ىلع ىطعد ىزإ | ىضسلانا

 رشلاو ىلخلا توعز نم 5

 تن 1 ناح هّلل هتعمل ااو ا || ريخلا ف كءءاجىَتاا صو صنلا هب

 هلق قدح نك املأاع هب  كحو
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 ديراام قسهذ هل دوو الام لكحالا ديرب سلو

 دو-ولاوهتانئ اكلانوكف قؤك لاح سعدي رب سلف
 ذنب هله ادبا هداف نأ 4 ءاعهتدارات دبش دقو

 فرشلاو دحلاىدبءىناطعا لاق هناانلعنيدلا موب كلام ىلا لوقدنعىدبع ىندح لاكالف
 موبو>نيدلا مو. فةرخ الاوان دلا قمولامعا ىلع اعلا تيزاسىنال ةرخ الاوان دلا ىف ملاعلا ىلعأ
 امبءازتبالا هتباصا نم بئاصملا تبا | امو ءازرجالا عئارملا ىف تءرش ام دو »1# !نافءازدسا

 وفعيو مكيديا تيك اهف ةبيصءنم مكياص | امو ىلاعت لاك يثكح نعوءي هنوكع مهديت سك"
 داسفلا نمرهظامو نوءاطلاو بورااو باراتاو نّءفلانمرهظام ا دتحو ريشكن ع
 ٌللازؤحو اهولعلامعا ءازح اكو هفرساو ل:قوءابوو طقو كل دريسغو فسخ نمّريلا ىف

 رحبلاو بلا ىف داسفل ارهظ ىلا عت لاو ةفلتم عير عز عزل صصغ ع َردتو قرغ عماذسه لثمرلا ىف
 مهقي ذل اولعامب ىأ سانلا ىديا تيك امرا ريلا ىقهانرّرقام سنج نمو هانرك ذاموهف |||
 ءازملامونوهةرخ الامووءاز1ا مو وهاندلامومفاددلا فو»وءازسا نيعا دعو اولبع ىذلا ضعن |

 نال دقو بصا نمار جا ايئدلا ىف حي دقو بدصا نمل رحا جال هلال مظعاو دش رخ الاى هتاريغ |
 س سه صا صه ع 2

 نوكي دقو ةلو.ةما ول هب تماق نأ ةءددملا بةءتدقو ةرخ الا مووايندلا موني ناكر فلا وهاذهف |

 عفترال هلا اهبرغم نم سمذلا عولط ىفهلوقوهو هولا لوبق مدع ىف ةرخالا مو يكحاندااىفأ]

 ايندلا ىف هنوكع.لماعلا لمع عفن. الفاريخا ماع ا ىف تدسكو ا لبق نمتنمآن كتابه اع ااسفن
 ةبيصمو هللا لعب اماناطإلا نم هتبدصم هنءرفكتاين دلا ف.باص | اضيأ كا ذكحو ةرخآلا هيشاقا
 نيراحما ق-ىف هلوقوهواضبأ ةرخ الا هيشاف اين دلا ف مكملا اذه نوكح دقورفكتال ةرخلا||

 مهطاوم نم مويفنو فالخ نممهاجراو ميديا عطقو مهباصو مهلتق نمدلوسرو هلل انوبراح نذل
 رفك اغمهلءازحداسفلاو ذب راما كل: ىلع يظع ب اذ_ءةرخ الا ىف مهاوانسلا ف ىرخمول كاذوأأ]

 همف مهقلاقزر نم مولعلا نم هبفامو نار لامك !امرطنافءالملانمايت دلا ىف مهباصا ام مهتعأألا |
 ىذا هقدصب عوطةمامودعملا حولا هناف ةصاخ نار قا! ىف مهمهقال اوهام هتنايءالعلا هسقمهام لكفألا
 وهف هلطبيو هيذكيامه دي لزتت الو هقلخ نمالو هلبق ةلزتملا يتكلا هقّدصتق هي دينب نم لطانلا همتأنال ألا
 لزن لكو هللاد:ءنمقح هنا ه4 نادهشيىأ ةنسلاو باكل هةمات عدن الوقوهو تراثا
 ةنآ ىلغ هبحاصرع.ف هب دي زعب نم لطابلا هنأ, نأ نكح مالا ىفاهابقو هَمالاهذ_هىفءاوسأأ
 نكل هئالطب تتولا ىف لعيال ىأ هفلش نم هيتأيو هلزغت نمه.لعا دقعم ناكام لطب مصري وا أل

 دادجس ميكح نه ليزتت هقلخ ندالوهب ديب نم لطابلا اال نار اى هلوةريظنو وف دعبامف هلعب دو

 ىاقلاو نيدلا موىفكمملا هنأبهل دوش نأب هيرل ديعل اهي فرتعا ىذلا دحلا اذه نممظعا دن ىاف
 دحلا اذه اهتمو مهملع عجرتدابعلا لا-عا نا قد دل اريلتاءانلءدق هنا مم هماكحا «فرهظت ىذا كلم

 ةقَصح هتضتقا مملعمهلاعا عوجرفديلتلاو فيرطا ادحملاةرخ الاىفمهلنوكمف د. ولسااو دم ىذا |
 عوجر نه قل_هن اىلا هتفاضاو هتذخ أدق ةنئاكمل ا ىواعدلا تناك م دعب هلكرهالا عبري هبلاوهلوق
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 قالا سيدة:هلعناكن اس ّدقملاوهذلعام بس دبعلاف منلعدابعاا لامعا تعج رديلا هلكرخالا | |
 ىناعهسلاو هياع ةعجرلا هذه ف ثكل ا لهأ نم ظل نم ظلساملو همظعتب ماظعملاو هبيزنتن هزئملاودو د ١

 هد_ةةعاامالا دبع ام هناقهتئاانأ اذه لثم فرختالا لاك اكو اك هملع داعاك ا ظنا هملع يزل اداعاق ||
 كارتشالا نم هعمل ا هذه ىأرام دنع لاذ هلئ ال اوعالا دبعافهسفنف هدح واامالادتةعااموأ)

 | ةرخ الا لاكن هللاهذخ آن ءلاكاكىلءالا لاكامهنافهذتّؤِب لوى اهرذعافهتلاانأ قلنا ىف ظ ْ

 م 000



 كلذكو هاناالا اوديعتال نأ مكح ىأ كبر ىضقد لوب هاف هللا الا د.عامو هدس.ءنمانهقولخلا ا

 اروذغاا ىلاعت هلوقف لد_لارتسلابهناالا هدبعام هجوب ةءهتولالا همق دّةّدعا امالول نثولا دباع ناك ١

 ىلا ممتدابءاوفاضااما سالا سفن ىف قل دورعملا لاف كلذاو ءاع*الا الا سداو هفرعب مل دودولا

 هوعس نم نيبو هّللا نيب قرا اوذرعم_هوفرع اذاو مهوفرع مهوعم اذان مهو« لق تاصنملاو ىلاجملا :

 رعش قّرفتفا ده ىل< هذه لو ةدفامذ ىلكتملا نم ةصنملا فرعتاك

 اك تك هكف نكك ناك اَتلَمع نا مالا اذكوذ

 اا ندهن ااه اتا ١ ه7 ترا شلا حضتم
 انذراىذلا تكلي دلفد

 ىيبل سدلو ىل 1 1 سدلقف

 اريد هبحىف تكا

 اندبع ىذلا الع دقو

 اتلعدق اعدل! ىرد

 عرج كلكم دك ع

 اك[ 5 انوار

 1 راني نهار عربا ا ل فاروق
 تاف الا طورشو ةبحلا مز اوأ لع تياثلا دو دولا ب بح  هنال هبوبحم هيدي رياملا ىهم

 هتتاوالع ىندز بر لقو همام ىوهلالا هيثتلا ادهىر طناف ا لاعفلا ود اة هدودولا

 لديتاودلا
 + (دج ا ةرضع ) * |

 رعش هئمعوهف ىلاعت همالكوهو دما نآ رقااو دج ا دعاس اص يدي |

 ارمغ بح ا بحااق |

 فرمشلاو دحلا ةرمضح

 و اندم ارذ5

 تدسصح+ ام اذاف
 هّقل

 2 ءا ىلعف

 فاصل اووه نزلا ةرمذح

 فرتغ لكلا اهرح

 ف روس ماق همسبع

 فقودقزهملامداخ

 فصلا ىل_>- هنو

 فل اث ماق هيو ايديطتب فو هدو

 فدص اننيعفنّو ككملا رهوحلادخمن

 هناف فالخ الب ؛ همالكمالكلاو ةلاصالاب دحلا هل ىذلا قاطاوهو فارتعالا اذ_هىلارظناف هسف:ىف
 نا ىلع لنا نم ىهيلا هسنتودو ىدءع ىف دم نيدلا مول كلم دنع لودي هنا ه سفن ن رع لاهو آر ملا

 فرشي نم ىلعف ةنئاك انمعوا ابان“ انو حصص هبلع ف رمثي نم لاه نكي ملاذا هناف ىفاضا سهالا
 رعش اًم>الاىد.ع ندم هلوةىفّقل١لافافدعلادو والا دجلا هاطع |اك دعحسو

 صالاوهام هلع فرشلا ىلل.ءج ىأ ىدبع ىندحم قا لوة.ني دلا موب كلام ىلدملا لاق اذ لأ

 هنءد#لا لازلانازواف

 ىملوقلا دوجونعداو
 داقتعاو ملعب هانلقو

 ىلوق نيعيدارملاود ناكف
 ىدوحوف مكحأ | مكح هل

 دنلتلا د2 1ه4 ىدسمتف

 دحلاىف هلالا لاك اذك
 1 هسا هل

 ديزملا لصالا ىف ناكدقاك
 ديربام انتف لاعملاوه

 سلو
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 ا
 ا



 ظ
 ان

 مطل ثفع مدآ نب اب هئاسسنا ضءبىلا هللا ىتو ا انطاص ءوانقازرا قلو انةلاخ هناف كسالي ا
 كل قو ىلا مدان اا كلان متقاخ اعف ىلا ن نبدا طولة انيط ع |[
 هدمطعو هلاجو هرادتعف اراك ةلارافوا عادلا مك وروبدج ىلرك كءلعق كفر بأ

 هتنا لص لاكاكهب نحن واش و هفاننف هبح نم بالو امتي الف نع نعثو ند ىلعف ن نكي نافءانوكا
 ا رش ةموعدلاو فطعا | ةرضح هدهو هلو هر نان اف هبر ىلعه ب ||

 داقعالا هلع ىدو نك اعسسج هلن غو هن نتف
 داتيعلا ىف اهءامدقام || || ىع دوو هلآلا ءاشاذا
 دافتسملا كاذنوكلات عنو دعي ريسغ نم نكد نع انك
 دادولاهرهظاوه ذمعو هنمنوكلا نيع بملا نيعف

 ْ داوللا دعءامرةفااالولو || || دادولا فر عام ب االولف

 ظ

 ظ

 3 نتف اذهالا دادرال ىعمالو ناشف موي لكوهفانقس ىفامتاددجوهوهذادودو لزي لذ بحي لزيرلذ |

 || انفدا_عفنمولء+فيىلاعتودلازبالواذك لذا اكن الة :اللاقملاولا مخل اناشأ

 : مسالا مكح اذه لد اريبك اًولع كلذ ن نءهننا نلاعت ا ءهركحرمدالو هركم لعفاذه ىرتالعءفاهلو#ن |

 ْ 2 هناث نيسرلا مسألاب هيلع ىو:_ساىذلا دنا شرعلاوذدودولاروفغلا هناث هئمدودولا

 3 0 دوما هتقصو هتف_ددالا ةاقايالو بورا ء اماىلاقو_كلا هقر ىه مو بحل اةءامصالا ا

 |[ ماعلا اذهىدماح ونأ مامال ا لاعتاك هلع هيلذام كلذ نم لمكسما هدنع ناك لود وحولا

 أ ىأ دودولا رومغلا هنا ىلا عتربيخأف ةردقلا ضقامٍ ازعو دول !ىفاش الذ ناكل هرخّداو ناكؤلو أ

 ع وهدحاو ناساهلك ملاعلاو دب اهتبالا هلق هن وبكم ىرف انارب ”للج وزع هناف هع فةس.ملاتءاشلا

 1 انويحم ءل_هحاماو هيك ةنخك تو .2لافصوامو ناسنالا كا ذءاضعا لاعلا صاخش اوبودحلا

 : نم هل بوح افءاسشالا روصو هتيؤربهمسعئو دو مثلا» اطعاداناهبكهيح نأ هقزر نمنا مثريغال

 . ناندعلا الا هئمىربو دهشياف ةريثكءاضعا اذناكن او ناسنالا نانالا نمنععلا ةلزيج اعلا ا ا
 أ عم لع فق قو ذلعهدتعوهو هيف مهح لءامل هب هلل دومشلا ىطءاش ملاعلا نم نيبحما ةلزنع نيعلاف ةضاخأ ١
 ا تمالاو كلا ولخ اك توج ا تود وه ىدلادوولا لاصق دوبشلا الإ نب دلو هسفن عمله ف هسسحمأإ]

 اوهننانالا ادعامو بحيالاهملا لا ذب وهدبعب ام هناف هتبحلالا قاخن ا نيب نم ممهتلشاق هو ديعتلالا

 3 ىلع ىف ناس الا فو ناسن الل ال | لوجملا هما ىف هقلخ ن نمد ال ىلا هيف دمشأم هلال د دمع حسم | | 1

 بولا ناكه-:منوبخلا لاعلا نيعاف هير ىلا نأك ع نءفوا هير ىفالا هتماكب هيح ىف ماهو ىفاماذلا ْ

 ا رو:سرمالاودودولاوهوءادوالا مهف تيان”مهدادوفق ا ل تاسنم نتواا اا اذ اوناكأما ا
 | بل بحا سيق ةفرتلال الروذلا مسالا دودولا ع ىأ اذهاو قمل او قالا قالناو قا نيبأ ا

 0 ١ بحا هب ولو ىمأ بحا مي رذلانياو ُه زع يح اريثكو | دنه بح ارشب كلذ كحو ىلا ني ىلا ١

 أ ءامسالاموبحان ماواهج ناو اييلع مهل قالا ىل# تاصنم مهلك ءالؤدو ةنيثث بحا لجو ةيلمخالا | 1

 ١ همطعيو هلزئمالو بستان نمىلا الو هعما فرعدالووه ن مهفرعبالو هيصفاصتم :ىريدقناسنالا نافل

 1١ هذع لأ سف هبسنثو هعماب هتيبغ لاحق هف رعبو همزال» جد هلزئمو هعسا ن «دميئامابسال 1

 أ ىبلو ىللماوه ىذلا صان سلا اذه فو هما ا ىف هبحن ىلاعت هقتانبح اذك- مودي دها مدل ّ
| 

 | دقو هب خو نيعلا فر عنق وللا فو نيعلا فرعثالو مسالا بخ انهقق و2 |نيع هنأق رعنالو ناكن مواأ

 ا هفرعالد ماو اذدلا ىفهفر س3 نماسنق بويمن اب ع أ هب في رعتلا الا بذا ينأيو مسالا فرعي 1

 أ

 | ديعاقولخملا مس اهيحو هّللاالا ت>اام هناء ءاطغلافثك دنعهل حدف ام ماى اس توعىت
1 



 ماول

 أ سعالا ىف رظاشلال 55 ّوَدلا هذه نك 2-0 وه ىذا لاملابن وكمت نك ئثلالوةءذ
 | [|| ىضتقيىذلا عضوملا طك ريم أول وقيمنا ةمكح لعاذاف هدنعهزاوماذكن اكول
 هل خفي نم ساذل نمو قّدصو هفرعاال لعد هسفهقن نكل ندح ناكل هفالخ ن اكو ىراظن ىف
 | معيف دوجولا ف همتحح» عمي امدعبالا كلذل- عيال نم سأألا نمو بدرتلا كل درك

 صخشلا نوكي ماعلا ىف هقافتا ريثك اذهو حاصل امإهجاعيو ىمالاكاذ 5

 ْ ترهظاذاف رولا ملا هرم تهتماخلا ال-ةهباشو ه هرظنالو هَض رع قةاونال ىذلا هالاب طيحستب

 إلا لعفام لع كاخلا ادمكمل اكاذ ركشيو هلل ادم طاحستملا ةرارعهي تطخطست ىذا امكملا كلذ ةعفنم
 اذهوّرشلا كللد هلع موكحاب عقول مكحلا اذه نكي لول ىذلا ميظعل اًرمشلا كلل ذ هب هلا عف د ث مح

 هتضاقااموهامنا عقاولاو دو+ولا ىف رهاظلانا "للاب نواعب مما نيفراعلاهباغفاريثك ىرح

 ا رومالا عسجىف هنناىلا ضد وهتلاو ميلستااهيموةيورحتلاو ططسلا هع لوزيف ةمهاالا ةمكسملا

 اذهلثمو هللا نعلّمع نا مكس امكحوهاذهو دايعل ابريصي هللا نا هللا ىلا ىسعا ضّوذاوءاجحاك

 هّرس فهعلطت لاوح الا للغا ىفهتنناق هلاحاذهن اك اذاو حرفي هناف ميعنلا لت ساده صخصشلا|

 هنأق 01 تك شوا عقوام لكدنافدابعلا هب ىشررال ىذل لاما ف عق ةاولا همكح ىلع

 ىمهولا بترتلاالو ضرغلا قداوبالاهف لهجلاو عازل عقباسماو هضوفل ةقفا 0

 ةررص ىلع و »ىذا مهولاامن اوردص نم ىردي هنات فوقولا الا عقاولا ىف هيحاص ىطعيال لفعلا ن ا

 عسقوأف هكا ايان رانومق بح رسمت ا لع حيز د لحل العوج 6 ارظنلا كل ذهل لّعلا

 | مدق- ميكحلاهدنع فراعلاف مي اعلا ميكسلا اودو هنم ةمكح كما امك سماو هنم ةمكح عقواأم

 كلذاو مو ميلعلاو صوص + يكل اناعمارمالاد رودةو ميكا ع يلعلا مدعي ىتاعلاو يلعلا
 0 ريثكلاريذنا ةمكلاف 0 ع - ميلع لكام

 ]| راملاردبلا هو || || ريثكلاريكلا فو
 ريبخلا لافاذكه وددوانقو ىدح

 | روهظلاناكاجمو || || انيلعتفخاهف
. 

 رعس + (دولا ةريضحا *

 تائشااهعزعزب لاح ىلع تاشااوه دادولان اذا

 تاعسلاهجولا ىلءودمتاذا (| || مام هاناوانعم#و :
 تاعءاوره اورد م درت ص راو در هر داو

 تانيلا اذكو هس رك ىلع مهارئاذا نوذسلا هرعازا

 تايبلاالا معى 2 ميزياوفااذ

 هاوقو هل>رو هالبو هرمصنو 17 اك ديم هجر اذا جيعصأاثيدس ل1 قولت مكس

 نثرطلاو سوللاو ىمعلا تان فلن ةدو-ومةغ تلات سرخا ايعا ناك ناو لوزتالهل ةتام*
 | ىوولا ىعو هب فرعت مسا لاح لكل لاوح | ةعبد اهل ةفصل هذه نق ادواهنوك نم ةبحمل تبانوهف
 دولا هدا اهيل زم قرع ىو اواي طلاق طز التفاعل اوال اهدا
 | هن افالاودو قشعلا مهب وب ةدارا عموهفهتدارا نمهصالخو هز اف_صوهو بالا مت هتامثودو
 || باقي ف تلي وهو اهلاثماو ةدشعلا ةرصش ىلع فتات ىتلا هكوشملا ةءالمللا ةقشعملا نم دوام بالا
 ول ل و دل 5 هب اعمل صم ع نُكذو هتعنص ئاضلا تحال فك هدشا هر كرمال طظنلا ٠ قعوششعا جب صفا



 عله

 ل دتالدقا درك امواربثك ايش قرا دقف ةمكللا تو رت ىلاعتهللالاق يكل يعاب ا

 نموهو باطانا لسفو ةمكلا» انثآنآبدواد ىلعنتهاو راح اءإ_خ ديالهتنا همظعام ناك لق || |

 ل_دفالا نطوملا كلذ ىف هنمرهظرال ىأ اببح اصا ةمكلسا ىطعي نطوم باطلا لدفا هناف ةمكحلا |
 هنطو مى ناسا ىف باهسالاو صاخ لاح ىذا صاخ عماسا هتطوم ىف ناسل زا الاودو باطلا |

 ةمكملانم كلذتاف ىلعالا ةاعارمنهىلواىندالا ةاعارصو صاخ لاحىذ صاخ عماسا |||
 ىلص هللا لوسر مالكناك امهنع موفي ىت- تاره ثالث مالكلا ءاكتم ارركاذاث ماهفالل باطلا ناف أ

 بحاص ذيزيف 5 7 هلو نم ه مهف نم ىاربامىفدالا ىعارب سانا هليا ٠ نعهغانامف لسو هلع هللا ْ

 نا ركتلانمهت لالا مهفموذي ل ىذلا ىندالاو رار كك ا هانا اهداف | هدمع ع نك لادوما راركتلا فمهملا

 نارقاان ماء ظوفحل اول هلاو-ا ب : أ ارملا مودل لاعلا ىرتالا لوالا لوةااءل قالا هم_هفام

 نمار ايباد انا معو يح 0 قا قادوا
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 او هقادا تقارن ادسلا خف هتازئم هلازئاو هّقح عي لكن اع و بيتل لع ةرضخلا هذه ى طعتف

 نه هس.تراهف هللا ىلع ضرتعتالف هتلزن ءالا هلزنا الو هعضوم ىفالا ايش عضواس مب كلا اوهوءامشالا

 تقولا اذهىفاذكن اكو لوةمف هير ةمكح ىلعهركفوم رافث حب ريالو تقو لك ىفرلاعلا ىف تانئئاكلا
 ناكل دكناكَول هلوقىال تقولا اذهفف هلوقىفالا أ طخ ا اك بيترتلا نمم_ظتلا فسح ناكل |

 رظناذهو هيضتقي تقولا اذه ندح اوه ىذلا كل ذ نا لهذت تقولا ةمكح هنع ثبائاإ"نسحأ
 نيانكحوو رخ ؟نامز نم ىلوا,ئدا نامز سلف ةد- او ةمس ىلع نكم لكل ةنمزالاناف ىلع
 ناسا ل درف نامزلا قااخرطانلا ادهامو نامزلا قااخ هنال ه.ضةةيامو نامزلاب هلعالا جب رملا ةدئأق

 نمال هَنفّريصف ةمكسل ا هتمكح نم ميكس اف هقلُخ ئث لكىطعا هناف هةاخ هقكسا امال همف بترا
 ني هل ةفّرسملا ىهف ةمكللا هتمكح نمو اهف ةَعشملا هل ةمكسللا مكح نم هنا هيكل مكح

 كلذو لوقالم كللاف ىدالوقلا لد ام ىلا عت لاف ا او ءاطعاهمكح هتطعافوص ولان ةئضلا ١

 لا نمو ىهلالا لولا علاط دقهقئابقةدكم لجراوا هقئالا سبل .:

 عراشلا نم توكسلاناذ عرمشلا ماك نم ناك امناكر خآ مكس مكشلا عفرهينيلثاتاا أ

 ىدالوقلا لّدبام ىلاعتلاق دقو لي دو هفمكح الا اق هلع تيوكلا كلذ ىلع مكح ام سه ىف 3

 فلتشافاتخا اذان امزلا نا هتروصو ةمكملا نم ناكل حسن م ناك ولو لوقلا اذه ىلعزحن نان 1
 عفرت ةمكملاو مسنلاتثت ةمكملاذ ادبا عقاو فالتخالا نال ادبأ تراب” حسنلاف كشالب مكشلا |
 هبت دأق نم مي كااق كلذ نم هقتستام ميك ا اهو. ةامحادل ام اطن ةسعم ٠ ناو تاو

 نيعلا نزل هايعىهواهتع زال ك1 اناكف ةمكللا
 اياةيكشلال ا معلا نيبو 5 و صاخ مع ةمكلملاف اذ هباعم وك 2 |نيعهبموكسحما

 بتترتلا تين اذكه ن وكي نأ حالا ف مكحت ةمكمملا ومولعملا عمت لءلا نال كل ذكس يل لعل او لءلسا
 ةتداسما نكعزالا نكع كلا فاتتما نكك نات نأ ميكا ةمكعاو_شلا- فتاكسلاناسعافف |

 وهادهو هن وش لاح ىف هاو تامر وهاكش ترث اهم تدق ةمكسلسأ, نكله-ةنلرخآ نكمملا

 0 وبث لاح فتاكم | نامعا بدك رتف مك هب رهظو هنملعجو ىلاعت ىذا هيدرغتا ىذلا لعلا
 نكم.هملا تدافا ةمكطاف لا ههيلع ميكا اهتترام سس ىهلالالعلا اب زاعتفاهدوجو

 والف رحا ذك شالاوأب علا لاعلا ى ا سعو هقالخزوتالكلا سر ل ش

 نيب نافرفلا كا نان د_ةذ ةمكسلا كح نع ءميكملا بيترتوه ىذلا توب ء1ىقهلعوهام بسلا
 ةمكملا ةتترامالا ام ناجةسكشلا هتيم لوا نبه لول لة ةمكطاورعلا 1

| 
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 او

 ضعبل لالا دس تقوي 1 قامت عقال اور الاو مانا الإبل هايل يدم

 1 1 اراض همهسقىهلالا عقنلان مهيشام لعيال* اطعلا كلدبر ٌرمضسف ءاضعلا ةذإ كر دي الف تاسطعالا

 || ةعفانلاءامشالاىرتالا ءاطعا !نمال لب الا مبا ص ند كلذنا امو ءاطعلا كلذ لا نم

 لوس لل ل بداح سانا انش هْنا لسعلا ىنىلاعت لاه ا هريغ ةج لهأب ”رمضت فدك ام ةج نهال

 هقالطتسا دازفالع هاقفالع هقسا لاستف هنطي قاطتسا ىناناهل لاسقف لذسو هملع هللا ىلص هنا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللءام لجرلا اذهل_ءامو هقالطتسادازف الع هةسا لاسقفهربخأف عجرف
 هنعنتلاز اذا ل علا بريثالا اه ارخا نكعال :رمذم تالسضف ل !ىف ناكمناف كلذ نم ملسو
 قددلاقذ 0 هيلا عجرالف افكاو ةيفاعلا هتشعا

 ةرمضأ ا تالضفلايورخىوتسا هناذأ ارق هاقسف ةثلاثلا فالسع هقسا كمخأ ن اطار زكتتوودلا

 بذكف م ىل-علالوةءفاّرم لسعلا دف ءا ارفصل ذر ا عطل لما اوضعل | ىلع بلغي ىذا |! كحو
 الأدرا رار دأف مطل اوضعل ةرمث * املا ىه ءارفصلا هر انا لوح هنال لعل ىلا ةرارم ا ةفاضا فلخملا

 هل نر هلل 17ج

 نيم ع يح د سوو يود

 ْ نطاوملا كمل ان تام هاو تملا ن طوسو مولطلاو ملاظلا عمي نطوم هنالداسعلانيب |

 1 هللا نماخ مكلس انا ىِتاا ىهادبا لباوقااق ةفاضالا ف بذ احس ناد ولاو قوذإ!ىف قد اصوهف

 ةجرلا قررضلاةرورنذاىف همكح نم د, القررمذا ١ تعسواس من | هم رعاستا نك هلكض ل ارياناالا

 هريغس لوغو هو ماتو هيدَتلاهل قذاوملا حازملاب ماقاذا هليعل هنأ لمل ديربخ يماوهامت اوزرمضو هدام

 اهبذاذتلالا مكحح ُمدهنع ةدوجومنامعا اناث محند هيلا فاضتامن  هفا ىلا ءامسث الاف

 عست هجر نااولعل هنا ىلا بضغلا ةم-تسانلا ملعولو 1 ,اقلا ىلا عج - ارود امئاذاذتلالا مغوا

 قعلل نطاوملاو قانا نملاوحالا تماقق هكرتنال هسفن نعملالا ةلازا ىل_عرداسقأا نانركبا
 لا دبعلا ءاضرأ اذا ىضريو دس.علاهيضغأاذا بضغيهلا قا ىف لاف ناو.علا ا ازااماقم

 هنا يرخالا حاز ا, نا كح ىذلا مالانذتلي ناوبعلل جازااكهيضغيو قا ىضري نطوملاو ديعلا
 | اين دل اءامتلا ىلا هون ىف ىرتالا نطوملاو لاخلا بس< قالا وداوكحص 0 وهف

 ءاضعلاو لصفال ىع هنا نط وملا ىضتقي ةماشلا مولءاحاذاو نطوملا اهمْضتشي ةجر لو زن هناك لوةبام

 ||! فعلا عساوىأ ةرفغملا عساو كي رنا حازمللذ لتلاو ملًأتلا ىف مكمللاو قا ىف لاوحالاو
 0 هلاف تنل قالو وه هننان نعلق ملرغسن ؟يلول هنافماعل ارتسل اوهو هدوجوب رود سموهوالا د

 أأرخ الارتسلا ّثماعلارتسلا هنادوحولا ىف انلق اذهلف بئاغلاو ا بطاخلانيافةدحاو نيعالا ام
 ٠ اذهىفاهنلع مالكلاامّدقتدقوروتلا لابسأ ةرضحوهوةرذغملا عساووهف الملا مدعو الملا

 العا ذاّرل اودربلاملارتسلابق بدرعا افرتسلاوه نار غل اودي اةورتسلاو قت نعرلعأوهلاق مث باسلا
 | دم تدل تاينلا ىدعإل لالا حاسملالا اس امدربل اور نافدرباورا ملال يا
 دربلاو راب اتي ذأ ىفا لوةرف هير رضي دا دعتسا ىلعناومللا مسج نوكمف هب ةدقمل زريق ماعلا

 عقب باهر رضتيفهعقتالا ا ءاتلام هنا لع لو.فلا هيطعيام بس امهيدصقا ل هسفن عم عجرا داو

 3 لسسلا ىده.وهو ىلا لودي هتلاو هلك اذه بس لهجاوأ "هلفغلاو
1 

 | «( رعش ةمكحاإلاةرضح)* :

 ادياهئازيسمىذلا ميكا نا |
 ل كي انضر 0 بنر
 5 كيرمشال 5 هنأب

 |فوصومو توعنم ضفشاو عفرلا

 في رعت تركفاذا هضو الع
 فارس قلل قلو كلم
 هّقهطلد نارسخال ىلا هنازيبم فيفطت نزولا ف هب عوقب الو



1 

 ا نتمالا ل وا نهانا ا رك ذاع نانأ لسو هيل ع هللا ىلص<ى لا ناغ قولخلادسالهدامعن |
 هوءاطاوهموق هد رط نيح هووأ ةيوكودامتالا ر دانا 1 فاروق 5 :ةولهتناواعأ لاقز ١

 ىلاعت هلوةكلذ نم لو هيلعدقلاىل صدقا لوسر رزتانجممماك اهوا هموق أ هع نيد ْ

 ةيوبحم مالا تناكاملو ىنغأف الئاعالدجوو ىدهفالاض كد ح وو ىو اف امتيلدج ملاهسنل

 مئلاث دع اهللا ل عح الّيع بحاو منملاركش نات اطتااف تح من اسبح نلاغلا ناكو اهماذإ

 ب نم 1 يم هملا لام ممل ذ حاسما عمم اذاق١ رك |

 امو روشتالذ م 5 لاما ن سَ . الا فلاكو ىنادلاو ىداقلا غلب يح ثّدخ كرر ةمعئبامأو لاف 1

 هيرلعلاو فراسعملا نممهتلع هنهللا مذ اام هللا لهارك ذرهالا اذه نمورهنت الف لءل انف ىنعيلث اسلا

 ةرهاظ همعت مكملع غيساو لاه مك هداسمع ىلعدتلنا اهغيسا دقو ةنطانو ةرهاطظ ممنااَناف تاماركلاو 1

 لدسأ | ىدبي وهو ّلا لوش هلاو لاعفتالا نم ةرؤللا هذه ةيطعيأام ضعت اذه ةنطانو 1

 ب (رعش ةعسلا ةريض> ا *

 هقلح لكلاعسف | || ىذلاعساولاامنا

 هقلخ قملا عزان امال عام اذاف

 هقفاس علا انسنم | || ادب ىذلاب اهزو
 هّقح هسق اناو اهروم انضىهو |

 معلا ىلءةحرلا تمدقفالعو ةصجرئث لكت عسوانر كك لما تلا عتارلا بعام اال عدي |

 قل اق لفن موح صلوأ ىسهلالا بم لا ماةمناكسف هب ةسجرلا بلطي ب نحلاو فرزات يميل

 هلع ناكنمو موح مالا متامو مود ىه لك لك ”ميذ ئث لك تعسو ىتجسرو لاو نجرلا سنو هو ١
 ملسو هيلع هللا ىلص ناسجرتل ا لاق دسقو مك ا نم 9 و هنفامملعي هلاق هلا ناكوافوذئشلاب

 ىلء ماعلا ناو نمؤملا هناو لكلا هل ن !انلءدقو هسفنل سام همخال ب ىت-لمكال نمْؤملاتا |
 مام هناف هدو و ت1 مؤ دي لتاكولا جام هنالناعالاو ةرودلات ةوخالا تتءثدقو هنروص ْ

 اذهلوئت لكل عساولاوهذ هدجسو يود هعسوايهتيحر هتعسوالائش نمامو هدم سالى 2

 ماودملا ىلعةرخ اوان ددح و لام مأاهل ةراس ال تاكسمملانافدوحتولا ىف أ امسشرّرك الوهعاستالا

 ضرال ات ااوعتملاو هلع هتلر تاس ؤو نمرالا وت اردن هلع وهو هيسركع سو دقو رهظأ لاو> او

 طمهل لم موا داعب اك قاف قضال كيران لجل لحالات تا 0

 انندلا» ءاعسلا اهنافانتهجن مىلوالا اهسلاوهو ىندالاولعل ا ىلا لزئمف هب امو هنم لزن الف هلثا ىلع | )أ

 هكهيع .طعأف ل اس نم له دل بدحتساف عادن نمىل-هلوق» لب ىقشدو بذعنا لزئاموانماأ ة هس .رقلاىأ|

 هنرورض ىف عحريوالا؛ ين نم امو هلع ب واف بئان نم له هسفن وح فري لاوس نع ءينواطالف

 هنافوارثك ١قرفغت_سموهوالا“ ئثنمامو هلر ةغاَقر همم ع ندلههملابامسالاه.تعطقنا اذا

 ةجره.اذعف بذعو ةتعناد .اهنفاكينو هه فازت دالي كنا ١ هنالةي وهلا وهن 1

 ىلطعأ هناف ءاطعلا عابسنا م قتال ةجر بيلا هيذعف للعلا ءاودلا باد عكر وطتو بدعم ان
 نم هعاوقهيامتدوحوملا همس ام ىطعي د لزب مث صا انئاريكثاوهوالو ادوجولا

 هلوسر ىهلالا مادتملان الورش اةلكه يع سرت ملا هفراصلا قاض اذهل وت فلس |

 سيلرشلاو لاه هملا فاضي نارمشلا ىنو كي ديف هلكري_كناو لاسقف هبلاربمتا لسو هيلع هللا ىلصأ ظ

 الا ءىالدقو ولات اودرورمسل اق ءاسوا 7 ءاوسريإلا الا ماش هلناالا طعم مام هناا دقو كيلا | |

 لئان ضراع كو دوجولا ف ضرما : تلا ضراوعلا لَنا لوبقو بيكر لا أ نم هيضتقي ل ء اسادعل ا

[| 
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 ٠ ودوالعفتم لاب الاديا ةرضحلا هذه بح اهنا لاعفن الا ةرمضد ىب مسلو بع .2لا ديعا يح اص دب |

 | | برقا الو رتخنم عب ب رقىاقى ءىدابعكلاساداو ىلاعت لاه كردي هتمعيورهظي هروو '

 نامز عامل اوه ىذإ !ةءاجالاو ءاعدلا يباع هلعفتقءإعقتام هاله سفناعداذا هسنتنمنانالا |||

 عمل ع

 اعطم كاعد املاعستو || || اكائءدالالا اذا اسم نك |
 اعيذم لادم كصخ ىذا || || ىلواينكتال سلا ظفداو
 امس اعلا اسم نك أ || صخش قحىفكاعداماذاف
 اعيضم ناك داما انا دانا لج ماله رحمان! ىذلاك كتل
 اعندش ا كيادج أ دو ها هيدارومالا تعاذ نم لك

 | ناهالا ةقحبالا لتس الناعرش تشاماو الدع تشام مكحاذهو لعف> .ناتالوةملاى مهاوق

|| 

 لاوس نع ب.جت هنأت ل_عقتم نءاسنه لعقتم قطاو تاذأ ان لعقتم قالا ناق لاعفتالا ةمسن نم
 ا أ, هاعدامو م جوع داذ[ىلاوسكسلف ىفاعدا دابا الل بجو اوهو ىادا وعد بدجأ ءاعدو

 هللا عاطادّقف لوسرلاعاطا نملاسقف لوسرلاب سلت هنا مهجالام_هاعدات ع رسشلا ناسلبالاهملا
 هئطانو قلخ هرداظف لوسرا الا مهلا ثوعيملاق لكلا دهاشالو هقراقاك هنال همم ءاحأم هتارّرش

 هلوةوهو قح لعافلاف لعفنمو لءءافالا نوكحا [ىفامو هللا نوعياس انا ةعسااىف لاخاكقح

 لعفتملاوريصب نولمعتامبهلا مدام اولعاو نيلماعلارجا منف هلرتودو قات لعافلاو نولمعتامو
 هنانم هللا ف دئاقعلا هل ءتوطتاامودو قا ققحو ةياجالاوهو قحفف قلخو مولعموهو قا |]

 ْ ملعامث قارتف او عاقجاو نوكسو تاكرح نم تاوولخغ ىف مههل | هلعفتاموهو قل ىفق اخو اذكواذك 8
 قطاهباح اىهونانئما ةناحاو ىطاهنلاةاعد ان قللت اةنادا ىهو لاما ةباحانيعوت لعةباحالاَن ا

 ا اماو هسفن نعام ريخأ ىلاعت هنوكل ةلوقنم ىلا ةباساو ةلودعم قات !ةباساف قلت ا هملا هاعدا

 أ برقه دبع نم هءرق همّدف ديرولا لمح نم نا.فالا ىلا برقا هنأ, هفاصتاوهقةياجالا ف برةلاهفاصتا

 ماهاعداذا هفنةباجا نمدبعلا برك هدبع ةياجا نم وللا برتتق ةباجسالا نامزءاعدلا نامز ىلا
 لعق الدقو كلده لعفي دقف دود ةباسىفهملاهيردعلا اوع دب ام لاا ىف همس همأ | اهوعدنأم ا

 ضراع سال ىل عقب ال دقو هلاهاعد ىذا سهالا كا ذ لعفي دق ام سا ىلا هسفت دسعلاءاعد كل ذك

 اذهوددرتلاب ءاشاىق هسفتفصودهنا اودوةرودلا ىلءاهو لذ هنوكل هم ثلا اذه عقواماو هل ض رعي

 ةعسن ضيق ىف اًدهتنت دقوديعلا [ذهقلعشبامف هللاهسق ق حلا عدامف ةءاجالاى فدوتدلا ىعم

 اناء ءيثىفتددرتام هناحس هسفن نعلاسةقن 5 لييسرو نه رس زا وكم نمؤملا نافنسْوملا

 !ٍ نمؤملا ةمس ضاق ىددرتىهلالا ددرتلا ف "هلذافملالعس مث ءاشاىف تري يشل اقلك

 1 ىلعءاعدلاو هقدر امدحا هلم نوكي تح همض درتي مث أم ىهال هسفنو ع دب نم لمم اذهف ثيدحلا

 لال اءاعدو قانا نمو قل! نم نوكي لوقا !ءاعدف لاس ن اسلب ءاعدو لوقو قطن نا سلب ءاعد نيعو)

 ا ةياسا نيعوت ىلع لا |ناسلب ءاعدلل ةءاسالاودسعب هجونالا قلا نم نوكمآلو قالا نمزو تحب

 : اهيف هاعد ىلا هج اح« اًضَقف ىادلا ىلع هنا: ءااماف وعدملا ىلع نانتما ةباحاو ىادلا ىلع تانسما |

 | طلع ا نهفويتاف قوام و ملاءاع اءدق هّحاحع اهدي قاسي ايس الاف انا ااا وأ

 ١ 22 0 0 ا

 ا[ شاىلا مهاعداءاو هستنىلا مهاعذام لوس .رلا نال هنا ىلاالا او دان |ام مهماف لسو هملع هللا لام وسدا

 7 ةايشي نم اهدي هقاننيادهلانادءتتسام هناكدب تئبانج مك امياىف ينعي نيقداص منكن اهلو ف

 نم



 انش

 00 ظلا 0 زيس هناعرثكت الفزع 7 ةهلادحاولا ا

 مهنا نولعي مسهف كارتشا همف عقب نادتنا مس الا اذه مصعق قلز هللا ىل انوبرقملالا مهديعتام منعت |
 نمو لبق نهال او قلبت ا هل نمدلالاو وتهتم نودبعتا اوي هرلعلا قو اذولو يلا هوا

 رهقلا مالا هاوزرقأافرهقلا ىضتقي ضبقلاو ضيةااوهذ رذلامويدامالاادهىفمييهفطلامأو دعب |

 | دكرشلءاولاو هيلع مالا وهاس مهلهل ةضيقلا نماوجرخدق مها اولا هركىلعرقأ مهتم رمش كاف
 اريجالا كل ذوعّداام ممن امهاوعد ىف نور ذعمف ضم نم هملعا وناك اعاوكح كلذ فمها ليقاذاف | ْ

 1١11 ه وا الف ردص نأ نم لع هلاو-ابقار نق لاول ءاسشالاف مكتلاواراشخاالأ

 هدوث نيعيوا ناعالا لهان مناك ا هنا | نيعب ىرب هناف هد ةعب لا ازيمنوكد نااما بقار 1|

 ضف هد نازيملاو وللا ىريف ىعاوهذنننعلا نيذه ىدحاهل نك ل نمو دوبشلا لها نمناكنا|

 نزيف هلع نازيمىلا تاعداعب تةةليالهل عر شام نازيمالاهد_فعامو ىسأتيو هيرب ىدتق ف عفريو |

 دخأبف دْئاَرلا نم صقةْمو صقانلا ىف دنربو عفربو ضفخيف هير ين اج نم لاوحالا نم هيلع دربام ا

 ةدنع مصتو هتبثا رص فاموصعم مدس تازملا اذه مادام لازيالف ل خلاب ىطعيو لدعلابهدابعنم 0
 هانا ة دعس بق أ هه دامس بئاربنمدسعلا دعسأف هدلمسإ همع قة دق هنال ببقرلا م-الادبعهنا ظ

 فني رصنلا هل ناك ةبقارلا كلم نمو هنم ير تدخ ةعمووكتت ارب ناهد سا ا

 رعش ن ثدح هدع عم هلل |ناف هل بقارملا ىف ءاشفك |

 رحدزاو الو رتعاف صالا ادكد

 ركجحتذفاف هبق هلق املا ع اا

 همّذيو |نازيملاهدمحعو هق ة-مصل ىف نعلا حريص لعنسدق حرشلانان عرش ءادستختأ تاور ١

 نعاد < قل اىربالو بقا رااوجدل علا ناك اذافمومذموادو#ن م ناك امغياهعم بئارملاو |

 1 ناقفالا دف ىلكتاىف هارينأ دي الذ ةبقاسهلا ذه مصتال هنالا دبا سيدشتو هبزتتدي رك قلل

 || رثالا كل ذ هضتقي ام رظنمف هدهشي قاما يف هنال هقاش نم قا ناكت مح دبعلاوهو بقارمانوكمف |

 | م-١"ىراظتبف قحلا تازيم هيطعبام بسحب هعم نوكيو حوضوملا نازي نزيف نيعملا قلق اكل ذى
 بقارملا اذههلعن وكي ىهلا مسايهملا هجوتتيف نوزوملا الا كاذ ف مكحملاهلنوكب ”ىهل

 || هجن م جاليالو هضرغقفاونالام ىضتتقي ناك اخ ةمهلالا ءامسالا نم ناك ام ناكد بعل اوه ىذل

 ضرغاذد ناكن او ا هرطن نكن ا هنع مكسيم | كلذ عفر لآس هعرشهدمدعالو

 هيلع نوكتام بسحب دووناعيط لوالاو صالا لأسةع اللا لوقب نم ناكجناو ةقفاوملا لأن

 دعم هل

 3 ردا هلمصي لكلا كام نمو الكلا كلم دقفءاسقرلا كلم ند“

 ءبدللاح رخاذارارسالا تنايدةف بقاىم لكك اردا نع ىمعث الف

 ءردلاوءاشن الامل لوبقهيدا ةلاح لكف ىلا بتقرلا ناف

 «نكلاو لثملاو ولا بقرلا اذذ [| || هنيعببقرلا ىلا بقار نك
 ءدبلاوةداعالا اهتم نوكسس, تقت> ىهاذا ماي رالف

 « ىشنلا هنوك ىف قولخلا ىلا فاضد امل ثم تلق ىذلا قا ١ىفرهظتو

 ءزه هتلقام 2 قامو هلا رطان لك روصلا؛ثودح ليلد

 * (رعش ةياجال ا ةريضح) *
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 ١ ليبسلا ىدهي وهو قطا لوقي هللاوانرّزقاكبلعت هك همركيق مركللا ةريضح نم عب ركلا |

 مل 6

 أ مهن انولضتب اذهل بناكدقو هلاوقلخ ام« ىلعاوذقوذهتلا هجوالا مئاماولو؛ثدح مهن ااواءاذا
 لكل عاجلا هنالهللا مسالايءأجا ذهلو قبلا هجو اهيفوهءاوهانااولع دقن الاو مذ اوهانوعشإ

 ١١ هاا ال !هتنؤهلل ٠ اعنا نماصاخاعسا هني« نيعي نيالا كاذو هللا هجو مثذ اولوامنأ اف لاف م 5

 1 ليقف هدابعمركل ودق همركنك 3 ةدحاو نيعاهعمت ةقلمخ ةمهلا* ءاومإل ةلط ماكبح أب تال الا

 00 هبلع مركبا ضرحلاوءامظلاو عوملابهسفتفدوف ةقدصواض ر :«تهاناطع

 مركملا سفنف اعوقو مظعا ةجاحلا ىلع مركلاو قسلاو ماعطالاو ةداسعلاءهه>و قل اىذلا ا

 اة ركتلاوتمالو ركلاهلرغي ادرج اناس اهرظا ةجاسملا عمهتالةباحريغ ىبعمركلا نم هيلع ١
 : موتو لعق ىذل لاملاا هلر وظني هماع مركملا نم ةس -ا1اريغ ىلع مركلاو ءاطعلا ٠ ندةدانزلا

 أ هد امعىلا قا لّزن اذهلف هيدربا سا همق ىل_.خنامع هلا نس>اهنأو هرظن نم هحرذعدق لروأتلا نم :
 ىهفادّرتناسحالا الا مممامطعا فرط .امهنا ىهلعبل ةحاحلاةفدب روهظلا ىلا ممتممركلابلطىف أ

 مسا ادهفامد هدهوا دإاةاءلط1ىف ىرشلا مهل هلوقن 0 هدامعىلا همهتءاح هللا ند ىكرمدذ

0 
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 * ( رعش هبقارملا ةرمضح] +

 ةبقاره نم هيلع ا

 اناروكحأو انامعا ظفح اذا

 ا
 اناهوا الاّ لاذ لح ناو َّش

 0 ا رتل هكا لق ل تارقك رك تقلاد ءاجلام د
 ىقرلاو ىقرلا نم ةقتلسا ىل_ءهنالةرضملاهذهو ببقرلا مسالااذهالا َمنكاميأ مكسعموهو أ

 فالي هلا بش امواهاكمهتافص هتعمت ءىثلا ةيقر تكلماذاف ىرمعلا فال ئدلا ةممر اة نا ا

 ١١ ةرورضلامف فوصوملا تكلماذاو تافصلا عسج كنا مزايالام ةفص تكلم ذاكنال ةفصلا

 | دنعاهكلقف كدتعالا هدحت الو فودوملا باطتامناواهسفنأب موتتالامال تافصلا عج كلَ
 اًهبًافهلوةيقدانا اهلل كر كنوع ح «طعتاع : موا هق لا ادكلم | ةدئاصلاة لاسم ىهف كلذ

 هناق هششع بقارملاوهو ءىث * لك ىلع لاق مسا ببقرلاو هتققحو هناذئلا هجوو هللا هسجو مدلول

 هبلق فران" عمجف دبعلا هيقربو هئاكسر هناكحرح عيجديعلا بةريفئىث لكى بعدوهشملا :

 ”ىبهلا لع ديم ىفةرمضحلا هذه بحاص لازب الف لاعلا نم هنعحب رخام تاكرحو هناكرحو هرطاوخو
 ةطاحالامكح نم مسالا | ذهل دبالو ماكحاو بنو ءاعساو توعنو تافص لع هعم رب تاذملع ادنا ا

 ءلاذ عئادولا نمارذح طظفحلاو ةدافتسالا ىضتقت ةبقاراا تناكأملو بقا رملا لومش مصي ىتح أ
 1 الّتباام هنال هيهالب ا امق لعفب أم ىرب تح هيقار هالسااذاف لعن تح هلوق آ

 | هد ع هللا عر دقلو مهاوعدقادص ىربل مهالتباق أوعداف ىلب اولاخ مكبر تلاها لا هنال

 قدصتو هدمح ول ىل_ع مهدهشاامومبر هنوكن م هيلع م هرّرقو مهضيقاسم مدس : | ىلع مه دهشا ا أ

 دوجلا“لريشلا هدابعنم ْكرمشد نم لعام لج نم حاسفن الا مهل لعذس صةش هلمفهل نا كلاب رمل

 الااهف نو دقتعيال موك عم دابعلا راك ١ اه, نيلئاسقلا ناف بابسالا لرش موماملاريغت مومذملاو

 دهناهلوةن باعئثلااذهنا ادحاواهلاًةهلالا لعحا نيكرشملا نم لاق نم لاه كلذاوداز ١

 نال رشملا نءانل هللادءاكح !دحاواهلا ةهلالا لعجاهلوتو هللا ل وقوه اندنع باع ئثلا |
 الاالا اواعج ثح باعئثلا اذهناَكاذمهلوق دنع هللالاّقف ىعماماو اظفلاما اذكح» لاق

 ادحاولا



 ع5

 الحروا ل>انمع قئالذلا مع هن طبع نا ىلاعتو 0

 ال م يم هف هارأ ماقا ناو هلزانم لق ىنف 35

 الكدق هللا رش لقاذاالا هبط اعد دهس 3

 الزالاو نامزالا ىذمتن هوانا بح هتانا ا ةاريككلا نا

 كير هحو ىو ىلا عت لاه همزالبو ل_لحلا عش ودو عر كحلا دبعةريضحلا هذه ب>اص ىدي

 ثدح نم هعيتامتاو ماركالاو لالك_اىذ كير سا راسن ىلاعت لاقو ماركالاو لال اوذ

 عفا اذ عماسلاناف نيهحولا ىلع ماركالابءاح نض.ةزل ا ىطعي ناك املو لالطأ عضو ه.طعبأم

 ٍ راقتح ال | نم هماع 4سقن ىرباسمل ةماظعل !هل نم ىلا لودولا مدعل طوخقلا هكرداةمظعلا ىلع لالالا

 ماركال اوهلوقبهل ع ىذلا كلذ همفو نع هللا لازاف هملا ةمظعلا ماعم هطعيامتاشلا نعدعبلاو ٠

 | الف ةمافعلا هذهنم' هنمالوزن همركوهدو< مسهل ارظنميو هقاخ مركع هناف ةمظعلا هل تناكتاو ىأ
 ناك ىتلا ىلوالا هّتم ظعءنال كلذو هّتمظع نمالوا هدنع ناك مم رثك ١ هسفنىف مظع كلذ طئاسقلا عم“
 هدابع مركب هنأب هسفن قا فصوانإفةلذو دبعلا نمراسكستا نع قا نيعا تناك لس ! اهب مظي ٌْ
 ميلظعلا اذه سفن قولةمالوالاةيانعلا رك هي تعا امدقاّناقولخما سفنىف لم مهلا هوز ْ

 | هب وللا ءانسعال هيانلس اراثيا هسفنا ف قللا ميظعتىفداز كل ذلفامظعم هنن ىأرف ميظعت لالا ىذ]
 أ د اذا اذهىلوالا ةمظعلا نم مظعادبعلا اذه سفن اهظعت مركلابقملا دازف هتمظع ىلع

 طوذقلا اضي أ هسفن ىف ل صح هناف ةمظعلا ضمن ىلع هلو عما ااهذخ 5 ناف ةمظعلا ىلع داو لالملا ]| |[

 اذه عمو ةفصلا ناسا هل لوف لملج همل ا دذتسا ىذلاو ةعفر هتعهل نوكم ع نم همتأي نبأ نغ ريقح هنال

 اروك ذمالوادوومأاسنكلو كدو>و كايلع هنانسس ماركو هنا ىل-عليلدلاو مارك اوذهناف

 امبلدوجو دعب هّمساركن د هزدعا ايا دو-ولا هثاطعاىف كي هممار كف مدعلا ىف 9 ا همرك الولو

 مت لوةيو ةمظعلا ضمقن ىلع هلو مسالا اد هقرظانلا اذه هنت كضارغا ل ند هر كدع ٠

 م اوهو ضحم لا سلا نيبو دن قاسبور يس اطول !نملافام

 نيوكت ىلءرادتقالا هلن وك نا ضرفلا اناناحح امهفنف نوكت. هعدوىل سام داع

 ملسو هيلع هللا لص ”ىنلالوقىلارظناو ماركالاو هلوقالا ادد هدنعل-ء-امو هئم هديزاام|

 لاق مع مسالا ه ىلع سو هلع هنن ىل_د هرعو مركحلا علان ءلاق٠ناهممىفهءعاامو

 بلق ىعسو لود هللاّنأف هانا ملقى قللاتدحو نمْؤملا تيلقَناف نمؤملا باق مركلاناف

 مركلاود ٍبلقلانال ميركلاوه انهقملاو رهاظلا يلقودو نمْوملا نطان وما نمؤملا ىدبع

 ىلاعت وهف لوعفملاو لعاسفلا ىضتقت اهنوكل ةينبلاهذه ىلع يركلا م الانءاجو مركلا لحوم

 بلطامب هياءعمركتمو مركموهو خملاو تاسهلا لد زعيم ناماو هنالجو ىطعاو طوال
 كر هودرعنلالا مهقلخ ام هنال هقلخ هدبع اعود سهأ ع نع هير ديعلا ضرق اف رتل نم

 ملعالو ةدابعلنءهلا واخ اع دعبلا ىلا كلذ مهاذأ اجبررامتخالامهل لجان راسل ظ

 لكلاب الو هللاهبجو متذاولوامعنأ اقلاَقق كل ديهدابعربسخاو ءىش لكةروص فرسهظ كلذَول '

 كلذ م-هلعاامو ىنهحو هملاتملو:ىذلا كلذ ىف ىلاعت قلاع امبرهاىلا ىلودلا نم قو 3

 ىذلا راسخالادوجو عم همالعا:كلذو_!عب مولء-مال مهمل وس هللا ىلع عر كلا ةةصد : اوفصتبلا

 مهم دا بعد مهجر ىلع مركتلا نم هلاوةلخ امم 5 نع وجرح دق ممن ا اوليدعل » ءاسشالا ف قّرفتلا '

 لازأف مهدايعاب بهم عمدلاوقلخ اماوقلاخ تحاينرح كلذ نشر وسوق: تودي فاك أسوأ | ا

 مهرادخاىف اوةلطناف هللا هجو فاول وامي افهلوقن م ميءانتغاو هئمامركج راسا كلذ مهنعهللأ |
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 1 مك هيلعوءلوالا ئن :نماه مسالا اذهيالا دوبولا لكأش مسالاب واو مكلسا فدشأ هملارة دف
 (مافجما نمءىش ءاجاق هامعالائثلالو ىلءمكح -امو هيلعو ا هلت كح مكحالراقتفالا تش
 2 ئثلا ل دبكب ثلا تالت اونيسعلا تدحوتةهلوا هبلعمو ؟ةاومككلاو كل اذ اويذوهالا
 لوعفم مسا هيف ارئوم هل :وكنم هتراسق- نااكهريثأتن خللا ةمظعام اوةدحاو نيعام_هوءئذلا
 ريثأتلاهل ىذلا مظعلالودف ه فدل ليلللا م ءاق كلذ نمد ال ههضرثؤمو رثومودالا أن مامو

 لسا رئأكاوزئالادلىذلل هذ ثلا رهاظو رأت ىذلارب_ةلالوشيو ل_لجاريقلا همضرثؤمال

 | دربام هنأق ىدصلاب هنمْئث همشا|ب . اراك تعانو فداوو يسمو لئاق ل كح نمنيهجولا

 الأ نيعلقلخلا قانشام هتلاَتاذ انورم مالا هلاثماو ماقملا ادهم قحلا هعضوف هب تماكتامالا كاع

 اذهب مظعو وذ هتروص ىلع هدجو ا ذهلو ارك واكد اتم د اضاع ل اه برع فاح اعاؤ قالا

 ًادوجولا لاكرسلو قحو قاخ نم دب الذ فورعدو فراع نمد ءالو اعوضومهنوكرررقحودصقلا

 ااموءاهلكاو هوجولا تأ ىلع ىرخالا ىلا مالا لمن متاييدلا فدوجولا ل اءكحر هلق اهمالا

 ةرخ الا نوكتن أدب الفن طابا اورهاظلا ف ةرخ الا فو هذ نطابلا ىايندلا ىف ,ءاكر هاظلا ىف
 | مومعلا ابثالا ف ىهف امهفني ركلامكح» ءاضمان هدبالفاهرووهظو داسج ال! اريشح باطت

 ْ ءاضما نع ةح ُصالا ضعب ىف صن امندلا نطومنال اهلضتو اهرّودت فوكس نك ءوشلل لوقت

 أأ هذيعىفنوكُت نكن وك, نا ديربام هنمعي 23 لوقت ةرخ الا فو رهاظاا فنيسعلاق ني وكتلا 07
 | نمالاممظعاةرخ الا تناكفاهبامسا دنع ةيهلالا نكن عانه ناو كحاالا دوجوكح راخ نم
 سملاو لالا نيترمضاا ىف ةماكلا يوعتل هجولا اذه

 تمسااوذ ىلو اللف رهجلاةرخ اللو

 لكلاب نمآ نغ سمال اهل ناد دف ١
 |١ ىهن ةرضطل ا هذهالا ةدح اولا نيعا! ىف نانا اهنءنوك,نم ةمهلالا تارمضحلا ىف ةرضح مئامو

 |١ امتادءامتبلا لف هجولا تاذص نم لال اواهثدسو اهتساهاكءامسالا تنمضت تلا ةعماملا ةماعلا
 00 رخ الاف اددلا فام لكن ا ىل_ءلملد لدا ندودو

 ى اهتح ها اص يرتللا ياللا سنو بسثتو لك اثنااهن أش نم ىتلا ةيعسطلا

 0 رنمبطا اهذارعانمحرذاقر ءاماها ماج لك ايام لهب

 ضفخولف هحولا تعب عفرف ما ركالاو لال اود لاةؤءامل اذه هلنوكي ةمسن ىأب لئاق لاسةف كرر

 ىئفبامناو ىفءالو ناضمقنلاهل ىذلا هجولا سف ناضدقنلااهلو لال_!انتعنلا ناكو برات عن

 اهتعالتر ودلا لثمرهظمفد روصأ! ىف مدع ءاشفو رد ولا لاقت ءانف ضرالا هذه ىلء ناك ام
 توعنملا هحولا ل الآ أشنلا هملع موقت ىذلابنذلا بعوهىذل!قابل ار هولا ىف

 وهو قطا لوب هلئاو هب ىمسمال» قبلا ناكل ءاقيلا سالف ناكحص ثيح هعسا هعبتو لالحلاب
 لمسسلا ىددهي

 * ( رعش مارثيالاءزيشح)

 الاس فوقنا اريستف هءارتولو

 ”اتسو هيو.ولوز_هبام
 الكساذا ىطعي ىذلا ئغلاالا
 الخ لقال و نام هناف

 البسادا ىطعن : ىذلا يركلا نا

 هن أن ل الذا نم حريس سلو
 دا نم نامعالا نم ىئاحاالو

 ه.بسلا داشعملا تدذالل كاذو



 ال ا/

 نمورهازالاوراحئالاو رثلا فونص نماهيفاعاهؤام»ا ترثك اهتز نك امايسحعاتل نم

 اهلي ز ضرالا ىلءامانلعجانا اهتز باهذلاهؤام»|تيهذو اهعءانح واههزتتو اهدي رت
 قاسابو تنبت قا .فاقح ىعسملا ىوس اهتز سلوا ماش ىمسملا ىوس رائتعالا فرضرالا سلو

 ءافتكالا ةرمض> ةرمذخلا هذه نمهلك اًذهو دحالا مص ترهظو ددعلا سالم نعت دّرتو تعزنت

 * ( لالخ ارمضح) *

 مخنالا معلا مركلاو دوطاو

 معي هلمو هلدو>ولا و_ذعت

 مظعالا لالا هل]_لحلانا
 هلال ةهدسسع د ١ذاف

 ةسافن ل اها قمسىذلا وهو

 اهلك جراعملاف لزغتلا هلو
 هدو-و لاج هرهظمسف ودب

 اهلك قثا قا توح ةقشق#
 اهردق فرع تنك نا اهب ضوغاف

 اهلها نم تنام اهل نعزفنال

 مدقالاماقملاو مدقتااو-ذ

 موقالا طارصلاو مركتلاهلو

 ملعملا اللا «بجف واعي
 ملعب الامو هب تيللك ل قم

 مد_::ةماقلا ىف كيالو انوذ

 مدعت ىلاعملا بلط ىلا لحراو

 اولعاف اّمح ىلا نوعياسل
 ّمكبأل هنانء ركن ال
 مسهفشب نب تنك نا هب ىلغت
 ب 0 تا نا هب منا

 مديهتائبلا ماق اذا رذ> اف

 مسجلا كيوءبا نيدلاّتا

 هقحف هانئحىذلا اوفاو

 هبا ءارونم هللا رظناو
 هلع قاس الن كنكوا
 ةفلخبت نأ حرصلا تش امهم
 مّدَحو ضوق: هيرتسسمعالا ||| .نعأب موقت اذا ءانبلا نا

 ايلا فو4اضرالاقودلاءابعسلا ف يذلاوهو لات لاج لل ادرس 0
 رعش نودعوامو مكقزر

 حورسف نم اهلام ءاعمىف 0 ءانبلاو قررا لاس

 حيدرع نم اهو نوع دن نيج ايهبلا دديعلا ديال 5

 حبرم مأ لك ىف مهو د || | مهنلا ترظظتنا قللئا امنا
 حرولو قوا ناكنا حورخفف فواكم ىرامجمبهف معنود

 ظ
 ءامعسلا فو ضرالا ىف ةدولالا ترهظ لالالا ةربذح نم لبلخلا مالا هلهيلا لالا ةمسسن نق

 رهاظلا ةبسننممكحبشفال ضرالاىف مكرس لعب مسالا اذه نمو اهب ةفرعملا نعقلكئازعو

 وهذ مي-ظع لكف ناكرالا ريثأتن ع مكعافترال نطابلاة بسس نم مك فارم ءاعسلا ىف مرهجو
 || هللا تفرع مرارا ديعسىلال لبق دادضالا نموهذ سكعالو ل_اح وهذ ريقح لكسحصو ليلج

 ةدحاو يعن« ىعي نطابلاورهاظلاو رخالاو لوالاوه الت ممْنيَدْضل نيب ه_عم < لاةةىلاعلا

 ةئاويحلاةاسملاءاقباو هتآشن ةماقال مطب نا لاس نمرقح االو لوقنو عجرت مغ ةدحاو نيسعفالا

 هسقنال هريغنالا دب ربامهنوكيال نم مظعارابقتفا ىأورامتفالا نوكي راقّتحالار دق ىل_عودهنلع

 عوجلل نك ام د.علا نيعالولو دمسلا هيف.عّداامدبعلا عوج الولرذاا اد رهظام لياوقلاالولو
 لاذااودو دبعلادوجو نيعت نأ دي الفهدبعبالا موتقيالمكعرهظب نادم ادارا الو مكحج
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 "ا

 هلئرداال فدسلاو

 تفلت دق ةرشحاب
 ىلا لك فلانا
 ىذإاىف هسعءامو

 ههرسكيأم لك نم |
 ىوس:هد ا امو

 -- يمن فك

 الع عدف ني مع 1

١ 0 
 عيوب هتيءاغلب

 حيردف هن نين ند

 || سيل هجو لكى عفاضب أ قا-ا دوجو مسالا لول دم ناكل ىعسمملا سل مسالانا اتقول ذكو هللاالا |

 ١" اديعص تدمص| اهنوكحف اروغاهؤوام عصاو ًةلْز ا ديعص تدصاغ٠ ءاجسلا نمنيلجرلاد> اةضور :

 0 لدتا نه هرذحت ام لكحو

 حرد ىناىف كفن اهناف فخ الف
1 

٠ 

|| 
|| 
1 

 ا

 | لوطب نآرقلا ف ةروك ذم ةريثك اروماددعو نسحالو نيسحتالو ةوق نم باطن هللارثكدقو |
 أ نوللاعلاالا اهلقعي امو مهف نمل ءافتك الا ةّرقابفوالا بسحو انيستالوا بذي ابمءامواهداربا ||
 ىعسم لح اىلا هبلعة اسم ةدو دعم سافت || ملال هسافن |سقتنملا ىلع بست رضخلا هذه نم ْ

 نيب ةرضح كاتو نيعمد م ىلا اهيفىرحبابامناو سافن ا هام ال نكلوانات [نوكح.نأتبالف |
 اوبسحو ءاجاذهلو لعلا غليم غل "1 ىذلا نطلاو سد اوني خل ارا مف لهجلاورلعلا |
 نون بارد وبسس مهو ةفئاطف لاقو اومسحامناكاخ ةنتفلا تناكو ةنتف نوكتالنأ |!

 | نمسكلاف صالا سفتى ةلدا تساورهظتةلداروصف تاهبشىهفاع:صاو:_س>اامواعند
 تاهباشتملا تن الا تلزن ةريضحلاهذه نمو نيفرطلاب امش اهل نافئثباهف مكح الو اه دنع فقد ١

 ىلا تاماذاو نيهمشلا دحأ ىلا ليم غيَرلا ناف اهعاساىف عيرلا ىلا انيسنوا هيف ضومللا نعاتممن ىتلا |

 نعيش لدعن ملكو اهتقضد نع عد تاماشتم ىهو ةمكحل اب ريص دقة نييشل ادحأ ٍ

 هذهنمو هقحىح ىد لك ىفول نأب رومأمنانالاو هدلخ هتلاءاطعا [مهّم- هاطعااف هّتقق- ا

 هلس لام هتملمخت دود_هملا فددعلا بكرتالفتادودعملاناسعا ىفدادعالا ترهظةرضحلا |
 دولا نوذتت ىسحءاممااهاك ىهو هتءامعسال اةرثك تطعا ةرمضخلاهذهذ قرعلادوحولا ف مكح َْز

 |١ مركلا بملاوذ سب للاو سيس> ىلاعت هنا همف لمقاذهاف فرعشلاو دحلا ف صن ىهلب فرشلاوأ)

 ليقامل اذهلو هناذإ هنأ د ( ىدلاهفرعش نم فرشلا ف هكحااالو نا بنالو في رشلا بنلاو

 هلنوكي نأ أ رينو هسفنلالا هب هيلا جو ايف هسفن لسا بسن ام ني رانل بدنا ملسو هيلع هللا ىل لى

 هل نحج :)لوداونمو دلي لد_ىلا هللا دحأ هلئاود لق صالخالاةروس هيلع لزناف دريغن ماسلا

 نيعر سلا ءامسالاهل نا نايا م دمحتل ا نمهلاسعءانملاا بقا وعمل تناك دو ددعن دحأ اوكا

 نحو هفملاعلا ىف مسا لكذ ماعلا ىفئش لكءاصما هنا عما. هوعدننةانعأوءاشامابممانن ١
 ىتلاءاعسالا حجم اذكههللاالا لعافالو ةن_>اهاكهتالاعفا اولاكانه نمو ةم_فلاهذبم أ

 || دوحو مامهنا امس دقو ىعسملاوه مسالانا لوب نملوةبا_:اقنا|جسالو هلك ملاعل اهب ىب جدلا

 ٠ هبهللاىرىذلانابسملااهناو ميع ف رشو دجشو يمص ب_.حوذ لكلاف عيضو مافى وا الا

 21 ادهص اهلعجامبةجردلا ىف ةعفرلاو هن زن: 1 اهثرواو ال نء هبا ّمعناعو فرمثلا اثروا

 نمل وعسلا ترس ىطعاق ءاسعسلا نم ناكن امس !نافردشل | نماهنعلازا اع ةفااخلا عاونااهنع
 ءاعسلا دوجوالاهتمزربامزرباا ف هنج تي مسا عاوانيفن م هارب اشم | ىشو ضرالابافوصوم ناك

 | | مدرح هامل ةملمب ايلناع در حط ماهر انبار 10 هدوء



 طا 0 يي ا

 ىَر رام ىرترلطناف 4 سفن ان-عد_ةذراس هم< 0

 1 ىركشا راسغل اقع هدو-و ىف ماق 6 ىذز_زت نكح
 دم

 | اذاالا انوقنوكي نأ صيام هنال هلت وق هلامعتساف هلامعتساوه هبَتَوقَ ىذلا توقلاَتوقَف

 | هناىرتستلا هللا دمعزبلهسوهو ناشلا اذهل اعنعانبور هنود تنأ نمو كتوق نم ملعاف هنت وقت

 | هلعلاملا ةلغل هللالاعذ كلم فءاذغلا نع هللمةفهتنالاقذ توا نعل سهنع هللا ىذر |

 تقولاكلذَف هلاحهاطعاأمر دق ىلع لئثاس !اقاوذالا ىهو ةفئاطلا ةدلاىه لاوحالانافأ

 | لهس هدارااملهح لئاسلانا لهسٍلعف حابسثالاو ماسجالا توق نع اء سنامنالهسا.لاسقف | ظ

 | لهجاكلئاسلا لاح لهج هنعهللا ىضر هن العو لوالا سفنلارمغرخ ؟س مب باو ىف هملالزفأ]||

 ( ءادناو امرح لح ءاش نااهبن انىلارابدلا عدحامسشالا ىعباهلو كلام لهسهل لاذ هاو لئانسلا

 | هتاننوكتاما اهنك اسرادلا ةراعوىرخ اةروصىفنكل لوألا هءاوح نع لهس لازاف اهرع

 ١ اذكهو رهاظلا ىلا صنلا نم هلوزنل ىناثلا ب وحلا عنق لث اسلا نأ ال اةّرم لوقا لاك اكهتنا توا

 : || مهنرحا والان اوباح اجاماسشملا فاونك اذاو صوصنل ا اوباجا لاما ىفاوناك اذا نيفراعلاةيوجارثكا ||

 قحلالوقبهللاو هللا ءاشنا فاكةرضحلا هذهف رمش ىلع هسنتلان مردقلا اذهو ات

 وعش لسسلا|ىدهي وهو

 نامسالاىف لكلافهلاعو امل ا ميلعل اوه بيسحلا نا

 نانالاوناوكالا وهف انقدصو لوقااع نواعتول

 ظ
| 

 ا

 ْ ناسحلاىوس ىنتطتتنمع || | ىف ساو هتعوه.,تةطنىنا ا

 دقو معلا هقص ق ةعيسسلا تافدلا قءاضسالاريصحي نولثاسقل ااهلخ داو بيلا دعاسات عدلا 0

 ٌ ١ لك وشن موىنائلاوهلاثماو اظاقنا مهمسدشو هلام د_حاولا اساله 2 هلولدمىفءاحأ 1

 نا بون العب فكل د نعوءاوس دح ىلا قت ذيالف ةياذكلا عقتدب ىأ هيسح و هفدقلا ىلع |

 ١ ىلاعتمشا د نع قن الدنا تر ىتلا بابسالاروصىهلعتل هفرعز ل نكل هللا ىلا الارةتفاامادحأ |

 ١ من سانلااهيأاءقداصلاوهو ىلاعت لوب اونتول مهسهبنا ذهاوهتناالا اودهاشاممهنوكح عم

 أ هلام عونآرقلاف 6 نيع هللا ف ندالالوقلا اذهل هنت لف هيلا مهرشفب هلعل هللا ىلا« ارقثلا

 | ىملامالكف دهيش م كك نمل زين هسا نم الو هب دينيب نم لطابلا هيتأيال ىذإ!قيلاو قدصاا

 عاشت نقاد اس هسكيا مدمن ا
ْ 

 1 عادصن ا هلخ اديال م طا 5 انورح هولو هءوسنف

 الأ :هيملكس وود الا عم ءام هعم- ل نمو هنمب 00 . ندهىراطاا عدقلا ىراسلالوقلا اذههنلال وق

 أ لش ودتلا مالكه مسي تح هرحاق نانو كنب باسغمال كامو

 ( اذه هده نمل هلل | ععم لوقي اماماوا اذفناك اذا ل_هملكسحو هدم نم.هنئا ععب لاقت اذا لأ

 ا

ِ 

 1 رغم ارونالوةابحالوانومنوجوأل 1[

 جلاب زوفا ىتح يلا داكت ىلا

 ١ 0 ا ْ هلعاابمتءاو

 وج --0 222 2

 ٍ اأن 0 0 اهلا اوعبتلانا ادي افلا اهلك امو عاج الا لك را ا
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 1 رعش تم اهم

 اهعجا تاوقالار دق ىذا'نا

 اهتلج تاوقالاردق ىذااودو

 هعرش هدمعل ىذل| تءعملا وه

 هعدصاك اع :ونصمواةلخواقزر

 , دي بال صاخرادقم ىلعوهو قوزرملا توق قزرلا ناف قازرلا دبعل قش حاوه تسقملا دبع

 1 |١ نك حاشما5 ةأشئو حازتمارادانال ايندلا فةوهنوملأ عقد ل 1 ا كلا ا الو

 نوكي ةريضللا هذهنمو هبالادوجولا فةروصءاق,هلموةبالنم لكل تولا نوكي ةرضضحلا هذه
 ريراة»ىطعايأ اهت اوقاامفر دقو ضرالا قا ىفىلاء:لاهام اهيناومو تاوقالا تاقوا نيدعت

 خالاكض رالا فتوةةلافءامسلا ىف ىذا هب ىحوملا نيعتاوقالاهذهو اهم اوموتاوقالا تاكوا
 | اه ماع |يسلا ىف ىنواف هريغال هنعو هو« اىسأ | ىف حولا كح ضرالاىفتوةااريدقتوءام- ١اىف

 | وعش اهتاوقاردقتوهو

 ١ اهتاوفا ل ةوق اهلءامسلاح ورب

 ظ ظ اهتاتشاريسلاب عمصا || (| اهريسىرثلا فاهمكحو
 امهتافوا ريسلاب نيسعو انا هءهان.هلالاناف

 اهتاوقا مرا فر اّتقو اهلءازء ناحج د

 0 ببال تر و ووووبمسسصو

 ل( لاعلا نم 0 اع ورودلاو لا غ1فالمخالع اع -الا تفلت اواه ها ىسووهو

 | ماوقاو ءامسالا هأف تاجردلا عسفرو ىلعل هاما نمو لذاسو لاعال ادوولا ىفامو لةسامو

 | هريد_#:و هرثا مسالا توقف اهرانث انءاقملااهلفاهت ادعا لقعتران*  الابق تاكا ىف اهران" ؟نامعا
 ا ردقبالا هزينتامو هتئازرخان دنعالاءوث نمناو ةرضحلا هذه نمو ناكن كمي ىأ نكمملا ف همكح ّةّدم
 : ه«تزخام ئازلنا ىنداوهنإذ هلعو هلعوهو همسركاهالعاف لف هتوولعت هللا دنع ئاَردناو مولعم

 | 5 رمح ىهق دوحولا نيع هنا هللا: عاهلطو< ةلوقعمو ةسوس# ئازخ نيذهنيءامورشلا ىفراكفالا

 | لك كلاملاو كلملاورداقلاورودةملاو قامت او قلخناف مدقلاو ثودساوبسنلاو نام ءالا ةعماج

 ضرالا لهأ نم انًافدوندودو هضراىف توتو هّولعوهو هنا كي كل د تال امل دحلل

 ولعن مالا نوكيال لوزئلاوالزئم نارا! ناك اذهلوانريغسل باطخلا اذه. نوبطاخمالا نذامو
 0 ولعىلاالا نوكيال حورعلاا ,رعل اك

 | لوزن لفسولا ٌواعنمو

 ظ ٠ زا اعمل
 حورع ولعمىلا لفس ند

 انف لي زنتلا ىفءاج لكو
 ضاىماةلازال هرودا ةيلقسلاو هب واعلاتاوقالاناانلعلوا_عموهلءالا نوكلا ف نكي لاو

 شضرالاو ءاعسلاوادمع ندج-رلا ن١ ضرالا ىف نمو تاوه-أا ىف نم لكفر اة تفالاالا ض هالو

 نموهدمعلاو مهااصعهم اقل مه دمس مول امداخو ةدم_سلريةف دبع لكو نيعت اط نوحرلا ىل امشأ

 ]| ةداسسلا مساءاقبل هدسع لاسم موي دسسلاو هملعر هورعلا ةقيشح ءاقمل هدمسةم دخ ىف موق

 هال مكحل اةيولس عدسف نيعل | تع دب ناو كلام قاع امشاطسلاو 0 ىفكللا ىيفولف هماع

 ةردمغ ىهف اهئابعانالااهناكحا نوكحت :الو اهتاسعادال اهماكحانالا ءامسش الا ةدئاقال

 اة وسورحلا حاف وسم ميلا دردتسما سارا جلاش ىلا

 لكتعدف لومش فرح ىب مو لكم ىنأق نلف لك ينباتكما لي اخد م الا ةياؤمملا 0-1

 ىةعنمايدلا# هاك ف رلعلا ادههنعرتسىدلا ارفاكسا | ٍلعيسو عضوملا اذهىفًا يش تكراش س

 مهوان هلك نعل صف»و لهي ناك هملعنو نيعالان نءءاطغلا فشكت ثيحةرخأ 1



 ؟

 را 7 7: 1 5 سس

 اظل اهّشاف هدهتعاام ىلعوا هلاقام ىلع ممصي طاع هنا م_عبالنموهلوهام هن اسلي هل رقد ئعهلوض

 بالو ظفللا باطتالةب قرااو دب الو ةيقرلا بلطي ظفا اف اشننعاو نيظفاسحلاو ةظفللا نهلدب وهو

 'اظذعللء تدق نكلو

 طظاخكحو ةجر نانلكى و |! || ظمفح دو_تولا ىق اظءفد لكنا

 ظيلع هضنلع اطفال هلا ىلا هدبعكئاعذ قف نيلد عنكم

 لة هندلعام طق سو هدوحو 2 ظوف# نيد مكف

 هنلعلا طز ءامسشالاف مولعم ءامسسش الاب هنال ظوفحم ئ؛ لك وهذ طفح هى لكى عشان رن اق :

 لب زيو علا هيلع طفح مولعملاق هسقي إلا هانطعا مولسملاو مولعملا لعل و هيفص لعل اوه.ءاذعلا دنع

 رعش هسْفْدل مولعموهام تمدح نم هلع هلثا طم هماقنل تلقش وهن معلاهنع

 موصومو لوخ دق رمق نك ىراامو

 ةمسن ماعلا ىلع ظفح قحلاو ةةقللا ىلع هللا الا لاعالت اهم هلعامب ماهل ىلع ظفتت تامولعملا نال '

 نومولعم قلخلاو هسفتل مولعم ىلا نالتامولعملاانلقامناوهدوجو هنلع ظفحوهفهلادوجولا |

 طف لاعلا نا تاقو ت دز ناق قلل ظةعامو قا ظفحامانلعدقذ قاشلا مولعع سيل قداو هلل

 نطفتف مولعملا عبت لعلاو عوبتملا هان عباتلانالدلئاق نسمهووهولوقلا اذه لوخدغ مولعملا ||

 اظرف- نوكتفا.هدو د ابهلع ظفحتو اهلزانمءامشالا لزغ_ كاع نسح هنافرمالا اذهل

 هباك ىف هسفن اهب قطا فصوامل ظافل ا:ةظفطاانةلاامناو لمسسلاىده. وهو قحلالوةيهتئاو ||
 دقتعي نأ انفخاهتلازاىفوفعلاو ماقتنالا سو قاعادوبولا ىف مكح اهل ناك اك فهاوسر ناسا ىلع ا

 اهعزىفامتادمةتلتىهف عادلا هللا بضَءىهذ مهجامهات لعخلاءفاضاالا تاازاامو اهذعةلازا ٍ

 00 اماما غذتلت اهثمو اهغذا ىفاهيراةعواهتاسح كا ذكواههف نك اسلا داع رعشتالو |
 ”ةلزمن ارمعهناف عذلل ا كلذي ذاذتلالان  ةجحرلا هتعاذا عوذللا هدي مراعاه دنعامو هقابسضغ ١

 1 00 ىوقالكو ءامدالا كان ةذالا دع كودو هدن"تأ اكمل

 ىهلالا بضغل اراد ٌمهْخ لكل ذ فهمدنالم_س عم هيد اذا الا نم كلذ قد ماد ة لك

 سوف: امال هدجامب هيلع بوذغملا لعب ضغل ا ةعزو نمابف نم كلذكو هي ةفصتملا نرتب
 لديتق دولا يضئ دنع مالالابساسحالاودو دللا ٠ افيتسادعبالا اذهل لال كلو ء الؤح ||

 صاخدلج هلو باذع عون لكذذ تافلاسخلا عاونان اندلا ىفمهءلعلاوحالا تل دك باذعلاقوذا |
 نامز ىهتا اذاف سل ف ديدحملا اذهىف سانااوقاخ دع < ىفامت اداه ناك امك ملالاب سحي 1

 اليد يضنلا بقءاىرخا ةفلاخ ىف ةفلالا اهتادنع حرمت *ناف دلطسا ضن 1 ىههتنا ةنسعملا فلا

 نيب حارتسا قالخ | مراكب نيسفل املا نيب فّرصت ناو ةفل انخاب هذال | قا ذاك بادعا ىو ذمار خا دلع !

 قالخالا مادمو تافلانلالصوا ندو مهج ىف باذعل ا تاقءط ىلعمهف كل ذر دب ليدبتلاو يضنلا

 ةفلاخملا تهدنا ىمدملا لجالاىلا رمعلا مب ىهتنااملف باذعلا مهنع ترتفب ال نيذل | مهف ضعس اه ضعد
 اهتعزمالو مه كل ذبرعشتالو ئ لك تعسو ىتا ةجرلا مهفنتكتو دا كا ذ ىلا مويفتي وقعا | ىرتنتف ١]

 ةجرلاو هيلع ىهام ىلع مه لاوح ا قيتف باذعلا ةكئالمالو ةّرضملا تاناومللا نءاس فام ىنعا ل
 ىلع مكحا !ةيضاملاةناطاسلا ىه ةجرلاناف اهمكحي ةروصلا كا :ىفمهلامعن تدجو ادق

 هللاو ظ.ةس ئذ لكى ب عذب رو بتار ما طفح ىهلالا ظفللا بايل نمهئاف هلا انامواام مهفاف ماودلا

 لدا ىده.وهو قا لوقب

 كم 5 3
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 انت او هولمز تح بيص دنع لئاق فانا حالف
 هءارو ىناق اماما ناك ناو

 ليكولا منو هتلاانيسحو ليبسااىدبي وهو قخا لوي هللاو |
 رع < ( ظفملا تريضح )<

 هظفل دق لدعلا ناف هاوسامو هظفح ىذلان لع ظ.فحلانا

 هظفااو ٍباَكَلا نيع ىذلا عم ىد_اخ ىف هاب هب لوب نك
 هظفا هبامع ابلاط هسفت ىف | هرت همم ان صخم ظفلت اذا

 ىلا عت ل اكو ميظعلا“ ىلعااودو امهظفح هدؤدالو ىلاعت لاق ظيفحلا ددعةرضحلا هده بحاص ىدب

 ريشي اةنعانىرت مالسلا هيلع حن ةنسةسىف لاو نور اهو ىسوم بطاخت ىرأو عسا امكعم ىننا

 ظفطاوه اومولذع ندي ربهنال ظوأ ا ءهظفد نم سانلا ع نمو هنع ىتح ال ظوفحلا نال اهظوح هناىلا

 00 اود عساو هلل ىهعن نة كرب هللانأب لعتل أ هاوهنيب و هند لوديو كا د نم عنب ىهيلالا

 ُ امد: ناف نوكلاقرت-الاتءة+اولذا تان ل ل م ككاو ةرداحجالا

 دسعلاو 353-0-5-5 , الا هرصب هكر ذي هللا نا مولعمو هروذن مديعأاقرتح ادنعلا نس ع دا م الإ

 عامج اءناذ امه ح د + ام نيم ل_هملان عم ءف هعم عل اريصب عقجا اق 0 , الآ ىف سلوللاو

 فدو كلذإو نول .ثر ىلءاعتجاامنيرمهبلا نوكإلا ماسلا اتفحخلا ف قرحلا عقونيرصبلا

 ظ ًّ ناصنان هاسيأر يم ةااجترا ذافادبأ ع_ة”ريالف هدو ىل_ءءابريكلا ادرن وكب نأ ىلعاذا هيننكا

 0 ْ ها ارامهمو اثنان ريو هيدارنو اهلا ءارنوا دسعات ارهاق ءارثال ثدح نمانا رباك اناربال ثدح نمهارن

 مهيلع ظف<ع ىذلاوهف مهممهاربو هر هنورب نأ ص اود اًةيورو ةماعلا اذيؤرلا هواش لب هنهارت الق هب

 !إ الو طظوذحملا ظشأ اوهق هنود وهن ءىلا لعن ىح نم مهتم دمفمسإ نم دمةمسا و مه دءهلمهدوحو

ملاو لاكو نيظذاملم كيلعنا لاف لالا ىف ظفاسا ىرم.
 1 ا دمهجورفنيظذا

 || ىلا نيعام ا ىحأ ةظفاح ى مام ثمح ن "ا 2 ىهو هللادو دل نوظفذاماو

 أ حاس اهظفدح مدت اوا وظف ةئمهسأ ار دم ن اف اننمعان ىرحت لاف نيعال انه سفن فصواذهلو

 امنا اهقىلاعت لامفريب دتلانمهصتخعام طوع لب اهلفح ةتمفسل قريب دنهل ن هلكو اهظفح لحرلا

 0 لك قو طفلا ف قانا ع وج قا اف اهل هللا مهلكو نيذلا م موءال5 ارهالامئامو قالا نيعان ىرجت

 لاّمشالا اهتسح هيراملا ىئتمع ا لو: لامتسشالا لدبةس ,رعلا ةعنص ىف ماقال ادهاو عجلا باطيام

 |نوكي اك لاّوشا لدي نكلوةب راجلاع ردوا نس دو رمل دب لهلاه هلع دير ىمح واسع ىلا

 ٌكوخاو لو اديزف اديزلاخاتن ار مهاوةكةدح او نيعلام-هوءوشلان مءيدلا لدي خا عضوم ف

 ناك ناوئثلان مىشلا ل دباذهف تيمر ذا تدمرامو هلوقو هريصنو هععم ت "ذك هلوقاذكهنديز

٠ 

 ا

|| 

| 
| 

|| 
|| 

 |١(: لدي لدبا|عاونا ف سلو هشلث ف.غَرلا تاكا لوقت لكل! نم ضعبلا لدي نم ةحت ار لدنلا اذه ىف
 ثوتظرو مد مهامو مهمهنأ نونظر مهاكسانلا همف ىذا اوهو طاغلا لدب نم ةمهلالا ة رمضحلا,قحا

 ,لوقتنأ تدرا ادساالجر تر هلا.ثم عصف مالكىف طلغلا لدي دج ولالا دلو مه مهو مه مهامنا
 هتمدسالات لدبافادسا َتاَقف تطلغ كنا تركص ذت مالر ترآر تلتف تطلغفادسا تنأر
 افرعمومذموهام هلا ف. ةدالواعرشو افرع دو#م لك هنا ىلا فضن نا بدال همزلن فراعلاف

 / |اهروخ اهمهاافهلوقو ةطاحالاو مومعلا ىضتقب لكو هللا دنع نم لق هلوق لثم عجب نأ الا اعرشو
 ْ هللالا لعفالو لعفلاءالا قاع الخ ذإ!نافمومذمو دو## لكمملا قضت: لما دلاو ف شكل وام وتو

 هلو لع فلوقيودل اودام مومدملا ىف هلوذ هلوق فا هإَةعناف طلغلا لد, ىف فراعلات هرمغاال
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 تتاعتالواشلاالا ةيثرلات ”اصوانفا الاانا ىلتامو اب ربكلااوهودادرلا لالا نيسع توا
 هزادروه ىذلا لماكلا ناسنالا تلقا ذاف ىدمع سلق ىنعسو لاق هناذ ىلع« ءارريكلا نيعنمخف و انيالا

 هناذارببكهئاقريبكلاا عم اذهفءادرهلوه نأ ان دتهءادرلا ميريالف تاقننال نان الاو قلل تل

 وهالاوه ثم-ن م هاريالو طق هان ..ًارام هل هناق له هال قلل هيدق نفاس عزان ن2 ءابربكلاو

 انراَعَتْفانيعاذهو لازنامانالةرخ الاوابث دإا ىف ههبو ىلع" اريكلا لازيالفاناوس انق ىرئاشانل شو

 انراكوو انراقتحاو
 نءهملا هنم مسالاب اننفم كحل مل نمؤم هيف ىرتجالر يبكم وله

 ريبك مول ب اذ ع م لع فاخاىفاانل ل اوةب نأ ل وسر لكلو ل سو هياعدقا ىلص ديل ىلا_عتهنلا لاك

 عج ره عي اني كتل ملل اريكلامودلا نتف انيلعدرتاتلا.عانافانمالا يلع فوخالو |[ ١
 عزانا هن اريك قحلا عزان ني هلوهاهفالو هسفن ىف عزان الئثلاوءابريكلانتوعنملا موملا كلذ | ١١

 ءاد رلا نافهن هروص نم هانزتحام ىوس سلو انا ةطاحالا نا فرعت ان نمو هر له نيع ءاًذعف هسقنالا

 نوووحصح

 سمو ل لا سيمر هوت يي

 رعش ىدتر اان طمخ

 ءارربكلا ماقمانزحاذا ْ ءاعولا هل زاع هل نمت ْ

 ءابريكلا نيع وسل اندهش ام انريخرنؤف

 ىرعشالا قدصف هانعسواهارتانا تيئاق بوعحما دمدي بانحلاو يجو ىلع قلساءايربك نيعااملو |
 مكب نورت قددتق هنطاسءادرلا هاريق نطانو رهاظ ادرالذ ىنارت نا قدص مكبر نورتهلوةقدصو 1

 ةد- اونمع ءادرلاو نارتناق د ديو ىلز ملا قد دف ءادرلار ها هارمالو ةيؤرلا تنكثمقدصيو

 زمزاصتم ناسنالا نود هلكملاعلا ناف ماعلا عج ىلع ةيئاسنالا ةأثنلا هذه لضذلا ناكف
 وو هلل ممل نم شل هرهاظ ثمح نم ءادرااوءادرا اوه ىذا !نا الا ىوس ملاعل ا دهمشد الق 4ع

 ةطاحالاهل اعلاف ءا درلا نطانتي ةرن ودي قر ىشوملاعلا ق! او دامعءادرلار ها لا ىريف ملاسعلا

 وشو ماعلا ث.- ند ددعلل ىلاعترهاظل اوهذ هاكدجوءادرلاو هاك هحو قاساف ةصاخ ةيع دقني ال هنال

 نافوملاعلا زب وشب لئاحءاد رلا نا ثمح نمو ملاسعلا ىف ةروصهلام ثكح نمل اعلا نع هسسفنل نطاببلا
 هنملانعلا ىذلا ىاسا نيبو هل لئاح ءادرلا نا ثدح ند نطاداسهل قالا ملاعل انيعف قءلل تااةروصلا

 هدهشي لداكلا ناسنالاف هرهاظا نكلءادرلا نطاما انطان نوكي نأ حدبالو ملاعاو هسفنل نطان وهف
 نيعلاو لماكل ا ناسنالا ىلع ب ؤرلا ف ادد دنت هو هامب نطابلا ىفو ماعلا قوهامب رهاظا | ىف ىلاعت

 لالا هلن اا لكام هناف هركس ال لماكلااو ىلت اذا ةماسقا !ىفسانلا ضعيمركس اذهلو ةدحاوأ|

 هفرعب ام هنال هفرعاهيف لو وةمالعلا ىل ىلت اذافولاعلا نمءزجهنالئ اوما ناسثالاالادر كا
 لاوقالا ضعب فو لاعثالاىفمامالا عت مار لا مومأملل عبات مامالاق اديكمالا

 ريبكلا فرعام ايكلاالوخ

 تاو م نيتعع ا ها هلي ومع قاوللا نيعناددقف

 اشم ذلك دقح اس صاد هو هريسغمنام دوخلا دو>-و ا هو ا

 هؤوالشاكاذفاعسو ناكن اف 0

 يات ضورلاروغثودتت ْ

 ل كاد“: ضور نم ناكاف

 هزاه-تاوهف ىعسولا ىلوامو
 هؤاطع هيلع دو> نم داحاع

 هواطغ كلاذف يع عن مناك امو

 هحاكن نيعف ن ره نم ناك امو هؤاعوْد لا دف برش نم ناكامو



0 

ل اركذي لو تك او ىودسسا شرعلا ىلءهلوق عم فةوول هنالهلؤاعلا
 5 نوكلأ نم ءزحلكنو كعم لوزت

 00 دنافاشدلا ءامسلا ىلا لوزتلاب هفاصتاءال اًولعا اهل ىةحتات ولعل اهل قّقحت» مل هكلم هنالهلاثرع

 الأ لا ضرالاقوهلاع ءاعسل ىو: 2 اودسالاف ردقلاو دي اكمل اولع سرعل ا ىلءءاو هسالاتننأو ناكملا

 ال هلو ىل دو لزنن او ىلكت ةروص ىأ ىف لوز اءانل عفر دة اولا ارهظ لوزتلابو دك انام كعموشو

 ]| ةوندوقحتو ولع" من“ اوةسالاوهو ىلو الاو لوزءل او ذو َه ةرح .الاىفديلا عجرتءانملاا ةيقاعىأدجلا

 0 ا 0 :

 !نمانيلعبيياعشن لعل دول اوتمهلالا ةعفنلا ديار نو 10 ماكدنأبىاعت هاانفرع :
 او ءاشلوه مين هصاخ مالسا | هيلع ىسوه ىلعءاشت ىدو ءماكهلنا ناب في ر ءتلا اذهسانلاذخأف 1

 - هل صل ضرع نا ىهالا كا ذ هل لص< لن هسنت همفوال انيقواخلان هدحأ ىلععوذد هللا نك 1 1

 ١ نملوقي اذهلو بلاطلا ةهج نمالازحتلا قبامو لك همفامدوماو حوتفم باسبلا ناف ةعاطتسالا 1

 || كلذلاناباهقيفويو هقيفو الا هوعدتامانال ريا انهوانمالاز ارهتلا عقواخ ا

 |١ ىرتام ىلع هنهانوعدامق انانا هتباحاو هئاعدلا كده انليق هب هملعام دا دعتساو هدوجو هن اطعن ْ

 ا 2 0 رظن 00 0 ةناجالا

 كل ذءاطعاهناعدف لا ا اولا ىف عرس !ةعرسلا دلل تدتا

 خا ارا عا ىلا عادلا هنيعام#م لد عب نا ةطصملا تضتقاناو طن ؛اوأ هن ع رسب اءاوس م

 أل نياغامللا نمنوكسف حلا بناج هنت تالا فرخ هفدلناكالاءئىث ىف نموه ازاحاق هةنعامال |
 نم نولاعلاامآَو ىلعلا ةكتالملاو ىلعالا مقل 9 اظوفحما حوللا لع تيطعاولو نيلهاشسا ن و

 نلاعلا نمتنكماتريكتسا مد الدووسل نعى أنس سلنال ضب ون هقلا لاق نيذلا هللادانع
 مهوموسفناالوادوهشم مهل قلذتا ن.ءىث نوك نأ قالا مهالعاف هللا لالج ىف ةموملاحاورال امه

 | ىلعلا م الا نبب مهولعف هف مهام نواعنال ن وجاه همن مهو تا دما ىلحلاق هناذإ مهصخ اددسع ّ

 |مهف لركن عشا مهو هسفن دهش نمالا قل اولع دمئرال هنال وأ اولعزو دمثيال مهفاننبو

 | وعام ىلعالا كير مسا عج امس نم ىلءالاف ةسنؤاعلاو ةسغدشا هنناكمو قا اًولعنع :

 ليبسلا ىدهيوهوقحلالوقب لاو عأالالعناسلااذاذ وعلا داراواولعلا دا 1
 اة يس اسس

 15 ب (ىهيلالا» ايريكملا تريضح )ع ا

 ودعا اعقو 000 | ريظادل سار د_ةا اريكص ْ
 1 ىهناذل نسلو لوف وكن 2 سفنلا قدا ! /

 ا كنادرت وحلا ناف ا ا قحلا» ادرع 00 !اد.عابح اص ىدبا#

 | هير فرع ه سفن فرعءنم لاو كيالا كل ىلكتن اماذ_ هلو ىدترملا:روصدءادرلانافهنروص تنك ذا :

 || د_:ع ميظع طلغاذهىفو ىدترملا ةفرعم ىلعءادرلا ةفرعم فقوتبام ىدترملا فررع*ادرل !فرعن |
 | هفرعثام دح ىلع هعّمدتو مقرعن اعالا هسفن فصو اة هسفنن فن رعتلا فقل دارملاو:طقتاموءالعلا

 ءا درلا ةلزتسهءارربك لزنا الف هاتفر ءاملءادما هيلعانااساولق هنعلقعنل ىن ئيطاخ ىناساب هتاف هعددتو

 وزلا ىف ةما.قلا مول هلت ىف لسو هبلعهتلا ىلص هللا لوسر داز م ءارربكلا|ام د

 | ىلعءارربكلا ادرو هدابعل ىلعب ىلاعت هناريبكل امو.ل ا كاذو ندع ةنس ىف ةدهاش ا بيثك ىلعم طعال

 || تت دماقلب هيت زاجل رمزن ةوتانا تاو ف ا د :

2# 734005-25 700000 7-71 

 . دك بريد
9 

 - ل حا

 00 يب ك0

 0 تفضح تا همس 08ج 7 1 و 5 - 7-2-5 2 هلال

1 

 ا



 اشكل

 ريكتلاال: داع اوهامنا ةرمضحلا هذه ىطعت ىذلا والاف هناذفؤركجلاوهىذلا هبفرظنلان عا
 ماقمىف ثداحلان ا ل واعبلممتاوذب مهاعوهامنا ةداعسلا لالة رمضخلا هذه ىطعت ىذلا ولعلاف

 | باب ىف قلسا عم اولص> نا مهمةس.هلالاةبانعلا ع نم, هيفحتصي زعل نمدق بياع طاطخناا
 رعش ةفاضالا 1 37

 امع ناك

 انف هلل د - م

 انيلع حانلا وهف

 نك اوهو

 56 ىأ

 ىاذدهلال ارم

 يَ ملظعتل ع
 انف هلالا لعح

 اولف سول اذاف

 اولفسا مص اذاو

 ىناربوىباد

 نركحرال ىبربو

 ىطح نساك قاقشو

 ىل رش دنءىودعلف

 اذيا هثمىركسسلو

 قاوس هيف نكي

 اترس هتعانلقلاو

 ىلا ريغدحامل

 «سيقوأ| من
0 
 هبقتزحدقاد اف

00 10 0 

 ا ضع 7 3

 الاعمار
 الان اك ام د
 الال_هنأكام دنع

 الاقث نوكلا حرا
 ىلا_عتوار دق ل>

 0 2 رد

 الامم م ل

 الاوز مهنع دحام

 الالد-و امرح 1

 لاه نول رع
 ا اا
 الامخ 1 دجال

 الاسم عت فتن

 الت كحال
 الالضرا صىدهااف

 لاقت ءانش ىاذلا

 الذاك ىيفت ف هنع

 الذل تاق هع

 الاخساو ىلوددنع

 الانبو تقذاذاو

 الابسثوابوئ>و

 الاقث هاناطع نم
 لاك دوحوف

 الافساوناتح و

 عد_- واشد ومن

 3 أ

 || ىناكم افي رمش مانو انتح ىف فب رمش *لااذهو هللاىلااهتذ ةاضانالا تاكمال فن ريثتلا لص>اموأ

 هلع سلوروز ٍبوُث سالم دمس ةَفصن سلنملاو هدمس نيعو هنمعاهي5نال هندونعنانالاولعف |
 ْ نا هجو نكح هءلءولعلاب هل فرتعاو هريغ هلوج ناو هسفن:نمكلذ لعب وهو هناذءليقتالو يش هنم ]| ظ

 1 قرتعامتناكملاةيأوعمالولو لهبتال ةمواعمقحلا ىوسامأ وهفوه هنا هلع هناك هوجولا عبس
 ١ هناذا هب نيع ىف مظعي هناف ةصاخ بورحن الا هتاذإ دحأ نيع ىف دح  يظعيالاذهلف قواطع داعب ا

 نط نال يح بح لك امو ىضرلاو لوبقلاب بيا قداصلا بلا هالي نسح هنم نوكي :لفلا
 ً | لدم لدن نا كلذاماو ءاوقْخرغتسسا ىذلا قداسلا بيلا ىف حبال بنا نم ضوعلا |

 ا همس د ىبع لد لدا نيع لوزنل 1 اذه ناك لوزنلاب هسقن قا فصواساو ةلريغدب وبكت ناو بح هناا

. 



 رعش وك ارو جاف ءاطغوءاطو ناك ذلاعفنالا

 5 هنقنل عونم هنال همقال هملاالا طن ىهلاف 4 مهدوجوفف هملااورقتفا ن نم نو دهشنأم ثءدح ن م

 انحل

 00 و 1 تألمت لور ب اا عءاشلا ند ناك كذا

 ةذللادّرغ ةنللا لها حاكن لئف حاكنل ا نيعالا دارملا نكح لذ ملسو هيلع هللا ىلص هدالوا

 نءحراخ هاد هو كلذ نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىوحام زاربا ىلا عجار كلذ ناف حانت اللال

 ضرالا لعب فيك نارقلا ناعم تمهننا قا ىرتالانيوكتلا ه.ف لعفتملا لحما بح ىضتقم

 داولا هلوةنملسو هيلعدتتا ل صهلوسر قطذو لاعقتالا لحم هلعجوابنم مدان ىكحواشار د
 0 ةفيلخ عج ثيح هقلمالسلا هيلع مدآ ناك اءكح شارفلا ب>اصل ىأ رم ا ديرب شارفلل
 دوق ءاطعا لعبا اةوقداطعأفهدجوا نمةزوص ىلع هلال شارف بح اص اضيأ نوكمل اهم قلخ

 | || ىلا اووذاهاريرارساركّسلا فو

 هدبعل هلالا ىساذ لنمو
 ركشاذا روكشا ادبع امزوغي

 ركشاانجيرفلا بارعالا غل ىلع

 ةىنامس+لاو ةىناحورلا دلولا نمحاكشنلا نع هيف داو.:رام ىهو حاكنلايذا ذتلالا ىلع داب زلا نم هيقامل
 أ اضيأكاذ اسوباكلا اذ_هنم حا ورالا داو ىف كلذ امنركس ددقواسورةرخاوا مسج اد

 اهلا ىتلا ةمئارلا هليوطلا ةدمصقلا ىف

 رفسلاققيرطلاطسو + َةيّعع تضرتعا
 لمسسأآ ىدح وهو قلل الوقيهللاو ةمهلالاةرضحلا هذه ةفرعم ف فاك ءاميالا نمرود! اذهو

 * ( رعش وعلا ةريضحا#*

 قاعلاوانم هيزئتستلاه ]| || "ىلعلا وه الاف عضاو
 ولمالاف هتئثام لقو || (| ىنادبالا درف تاثنا لف
 ل سلا الا هلام هلا .ىدنعماهدق ىذلا ىوس سلف

 || || ىدنعماف دقىذاا ىوسرسلو

 أ ٌواَملا هدسشب نيدلا 0 ىل_لخ كن ديول تالف
| 

 َ ىب رعل امي ناكو ىوتسا شرعلا ىلع نجحرلا لب وزع هنن ا لاق ىلعلا دبع ةرمضاا هذه بحاض عدي

 ا تحتاموامهتب .امو ٌصرالا ىفامو تاوعد ا ىفامهل ىودس !ىدتنيو شرعلا ىلعتي ال هذه ىف فت

 ءافعنمهينيفراعلا بولق ىف هملعةناكمو ر دةواعهل شرع هللا ىوسام نكصو هل تدثئأىرثلا

 ٌْ نامالا هتبثاىذلا ناكملاوع قيوااطمريسفتلا اذ مب ىلاعت هواعف ءاذعلا نم مهريغو رظنلا
 ط.2 ىث لكس ىذلا وهفىلكلا روص دوهشلا قب رطنمهتتايءاذعلا دنع هم اعل دوق دصا اريخلاب
 الدلو هسقنل دوحولا هل بمحو نم اهمظعاو تادوحوملا فدعا ناك الو هنلعةئاوةسال

 ٍ هدو>و ناكن مناكو ققحاو ىلوأ ىلعلا مسالا, ناححصم هريغىلا رسفي ملف ةبتاذذ ةفص ىغلا هلنأكو

 نوعرفكض رالا ف ىلعنمف ولعلارهظ ةرضحخلا هذه نكهتلاالا سلو ىلعلا اذهل ىوّسم هريغن
 مهمْذو سانلا ضعب ىفةدارالا قولعلا ل_عجو ضرالا ىفالع نوع رنا هسفلاعت هللا لاق ىذلا
 نيذللا هله رانلا نود ةصاخ نجلا انهدرخ  الارادلاب عي ةرخ الا رادلا كلت لاقف كلذ
 مسوذن ىف لبصص»و هودارا دّمف لة < لوا دارملا كلذ مها لص ءاوسو ضرالا ىف اولع نو ديرءال

 اًولع نو دي ربال هلنان< العلاوةداراريغنم ضرالاناهنع نك كلا ريغلا سوفن ىف لص« ناالا َننامو

 ا م-حاوذ هب هضتقتام نوديربابتاو ةدكلا اهيلع عقبام نوديربالو بسنكمولع هال ضرالا ف

 أ

ِ ! 
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 باوثلاعاونانماعوالو * اركذو ادجالوالءانث

 لاك قا ىلابوسنملا مالكلا ةفصكىهوركاشلا دعو روكشلا دبع ةرمضحلا هذه بحاص دي
 ىح هللاركشي ناودوركشلا ىف ةغلابملا نعي روكشل ا ىدابع نم ليلو ارك دواد لآ اولمعا ىلاعت
 ىلا وأ ىلاعتو هناحس هّنلاّناودواش دح ننس هحام نبارك ذ هنمةمعنلا ىرينأب كلذوركشلا

 ةمعنلا تب اراذا لا ةذ بر ا.كلذ ىلعر دي نمو مالسا ا لع ىدومل انهن ركشلا نس نركشا ار

 نمال هنم ةمعنلا ىرتناهانعمو ركشلا قدهركش دقف هنمالا ةمعنلا ىربال ند ىئتركش دفف ىن»
 هحولا نمهنعالا نروكحتتال عنلاناف ءلافادرادنعهشبو كل اهلدس ىلا بامسالا

 ايلطهداببع هركشب هسقتافصوو مكن ديزال متركش نم ةرمضملا هذه ندلانر نت لل

 ل هةعح ىلع ْكَشْنولنأديربوهو هتروص ىلع هال ة ةدكشش ةضسرلب اقم هيلع مهركشامم مم دانزلل

 نبب ةضراعملا تعرش كلذ افرومااهنم لت دقندبالو ةدك نوكح ةطشلك ام هنا ةؤدنلا

 هنا هنمخستنملا ىف عقا ولا مالا نمو ةضسنلا مصتل ةضراعملاب تدثاابتمئسانلا حرخا اف نيتضسنلا

 معاذافهدابعىلاهادساو هلدسىذلا فورعملاوهو هل-١نمركت اعروكتمما نم ةدائزلا هناذا دقي
 لعجو لاسعال !نماهبق مهفاك امم فياكتلا رادىف هدابعنةةدادزلا بلطي ىلاعت قانا لع كا ذ
 ناركشلا قسري سه ىف هديعل هللا 0 ناكف لوزعهنمةمعئلا دبعلا ىربنا هق-ءافيتسا
 لعتلاهل ثدح وهذ جباصلاعج معلا ناانلقاكهيرلعلاه اطعاثيحدبعلا نمةمعتلا نيو

 نكي تاقاعت هلاوح ا عونتي دبعلا ديزيف كلذ ىلع قل هركشبف ملعلانلاءلا فدتفلاعلا سفن
 تافذلا ةعب رس ىهوا هضوغةدشل انيلع مولعلا بعصا ن مهملاانرم *اىذلااذ_دوامؤلع ىبست اهيلع

 هب هالعب اامقدنمنوكي ام لعمل ىلتي او تناك ىتح لعن ىت- لاا لعن تح ىلاعت هلوق لع اذه معن هو

 لاحىفهنيعفناكهنالعي لاوحالا هيلع تريغتاذ ا نكمملاناالا هنو. لاح ف نوكيأم هنم لع دقو

 ا
 هيححامو هملقو هرمس ئذلا باو ب تنابلالا اولوأرت ددناو هلوقو بانلالا اولوأ الارك نبامو هلوقودو ٠

 ىهلالا لاسملاو باحلاو اهيلع لكلا مه ةرقأا عمر #زلا ةسشنلا ىف هنم قخاوملاع ةيوع

 ماسنالا لبةالو وهالا مناام نال هسفنالا ركتاش هريغسل هنبع هنال نركلا لاطاحص

 تاكدصلاذخأي هناف نجرلادس عفت ةقدصل ا نالاقامبذخ" الاو ى طعملا هللاث ودالا هذخاالوأ
١ 

 د

 تنسناؤ لت :اسلا دبىف اهعوقو ىلءةنجرلا ديف ةقدصلا عقم نجحرلا دب ىلع ةناحةروصلت :اسلا ديو

 لحوزعهّللالوشب همه ديزيأ ماعنالا كلذ ىلعهديع 1 كشف ىطعملا دب ىش لئاسلا دب نا تاق

 نااماىلاعت لأك نيملاعلابرتنأو افكر 1لاقن يتلاءم اكان رنتعج | ١

 ديعلا ىلع احةروصقللاناك لوقلا اذه دعو لسم ح مج ىف ثيدخلاو وهالوقا تنك انا ىأا

 ق.تحتو دوهش ىلعةدانزلا اضيأ طعتلو ةدايزلا لبقتلو ل دو مش دح ىلءركشنلف د مشت نم ىلعو دهسا

 لاثمالا ناعاداحا ند هيفامل حاكتنلا نوكت ةم_عن مظءاو منلاو ماعنالاركشا|بجومو دوجو | :

 هللا لوسزل ىنعا حاكتتلا ىلع ءاوقوءاسنلا هيلا هت بح كلذاور كتل ةدوملا عنل اداجي كلذ ىفناق | ١

 نب روكح# لاعفنالا ىلع نال هملاع ءاسنلا بق لتنتلا مذو لجيتلا ىلع ىئاقرلسو هيلع هللا ىلص |

 1 ركّشلانامهفر ءممهتروص للعمخوكسص نم هتفصزاورهاظ ل ركشلاب ميلا ع هذاشاروكتو كانت

 ْ اهركذي هسفن نم اهلطع ناك امشأع نعل فغي دق ناسنالاناف هسفنهلعالو ةفدلا هذ مهو

 || اا سانوهف ةرهاطلا هنعل هلع ةسناح ةروص بالا ىلع رشقلاك هلام اف ةرداظلا هنرودالا

 | قسلاو ضرما ىفءاج اذكو ىدنع كلذ تدجول هتمعطاول كناانتا همعطت لذ كلمعطتساف عاجان الفا

 | نعد دهشت ناو دبموت في.كملءاف تدهئاذافق قلا ىلعةس ا ةروصدنعل ناك ءاطعلاو دْحالا دعو

 || صاخا لاكلا اذهدلهلاعفتا ل لك ااه لك اةروصالىتلاةئئاسنالا ةروصلا ىضددودلاإ
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 [مظعامو هتفصلاملا تاكفتك املعغم هنوكتحص نم وهفهسفنالا هدمعتءافءام ىل عاف

 فيت اني واو لال بالادب بجو شاءةهو هشتاق

 لالج افو> نكلو لظفوخال * مهسؤرأ قوق ميتمريطلاا هاك

 ح - الالاوو هنمظعو هسه نم ممول ىفامل

 أدب 5

 هه لة
 هلالح ان 2

 هل الب هن

0 1 

 1 تسش 00 مالا ناف ا ا نمد 00 ةقردللالا اهبجونال

 ندودنع 0 امال قزاز ةكرتإلا نمورومالا هذ فرادل !اباقاق لب جاور كلانا

 ناريغنمدوجولاو دوهشلا لها بولقىف ىبحضل ا همطعيام ىه ةمظعلا نمة نامل اةسرملاونامعالا |

 سفن ةمظعلا لصع 2م ىلعلاد وعلب ةمهاالا ماكحالا نمالو 0

 هريمن قط انوكت 25 و هسقن.ال هيهدهاش نملالا لصحتالو ةتاذلا ةمظعلاهذهدهاشي ن

 نافهرمصسال قو ارمصتم دلع ف اوت نمي ع وم نم مظعأ الف هسفن كو

 حراخ ةمظعل لها نم فنصلا ا ذهو هنلا فلما د هاطع!امو هدّقع بس دهاشم لكو نانا لكرصد

 قاب الذ دوهشملا قلاوهكاذف دسقتريغن 5 هنوريذ دئاقعل | نمنيفراعل اًةدّفا هلع تطضرااع

 ميظع لاقف ليعف ةينبب هلا مالكف "اجت - سلا اذهءاجام نس ااموالصا مظعم ةمظعمهتملفع ||
 مظعملاوه ناكهسف:دنعامظع قا ناك املو لوع_-ةملاىلا ه-وو لءافا ىلا هحواسهل ةش ىهو

 نفاساإلا ولا هيداربوءانبلا اًذ_هدريدقوءاوس ميلعلاك نيهجولا عمجي ظفاب أف مظعملاو
 نيفراعلا دنع هيلع دعملاَد ةقيشحلا لعاماو م ىلا لع ورهاظا !ناسل اذه ياحلا سالاكحنمهجولا

 ءاعسالا هذهني قرئالذ مي ركحلاو ييلعلاو يلكاك هتوعنو هتافصو قملا ءاعسا ىف لبعف لكف

 الح الذ تاكمملاناسعا ارداظمىف رهاظلاوه هنوكل كلذو نيهجولا ىنعاهتلالد ىف ميظعلا نيبو
 ا حجرااداام كح ىرتالا هملاالاراتتفاالو هملعالا مركت الو هنع
 ةدارال امال ا نكمملا جرتيالو رداسقلاوهذةفئاط دنع ارداق نوكبدأأم مضع دنعةررداقلاو أ دردقلاب

 مدعلا ىلع دو>-ولا مجردارأ اذا رئاقدب رملاوهفقاملاو بترتلا كاذ ىلعةردقلا فاشل تاك

 0 [ضقءاوسلا ل غاحدوحووا ةدارالا مد_فالاو كلذ ىلءرداقا ارد نجحح» : لنا قولخلا ف

 اذه اتاقا ديان متكحملا فالاخا عم ةدئازنيسع مام ةدداو نيعلا وش البر داقا ىلا دب رملا

 للا اذه لثم ىلع هللابع ءاذعلا نم ف اوطلا نم د>حاردقالو نهدؤلا بالطب قا قحىف ءانم ءا

 هتلاو كل ذلعاف مهرمصرو مهم ىهاك م هلع ق حلا ةيوه نيدلا هللا لها ن 2 ارلا ءالعلاالا ىهلالا
 لمدسلا ىد هي وهو قلع لوي

 0 ا بج

 » ( رعش ركشلا ةرمضح) *

 ناكلا صنف ءاحدقاك || || ىمم لا مركلا نا نمروكش

 باوملاكن ا اءانج [| || تايسار رودق نم مطيل
 باسملامويىلا ماعطانم || || هنم ناك ام ىلسع جالو



|| 

 ا 0

0 

 | نيع ديدسلا و ايلا وكيواهت نونوكتلاحىلااهيفّمنأ ىلا لاملا نم مكحلا1باهذلاو|]| 5
 رودالا هامال ا ءاشبال هنافو هام الا سهالا سلف ءاشام هنكل ءاشول مكل تناك لا لاوحال هذه

 ثامن ليد :الذ عقوو رهظام مولعملاو مولا فلاذكال لعلاو ملا فلات ةدارالانالهيلعأ] ٠

 هرادتفا ذاغنا نع ٌرهلا ي> اصنافرادتقالات الا ةرمؤملا هذهن أ. نمو هملع ىهشام ىلع امن 0

 0 : ةفااغلاتناكهالوراد ا اذ ن وكيناالا ملح الفالح كلذن دوك الواملح نوكمال
 ققشتودسفاذا ميدالا ل لا. كلذا ويهاذملا ضعيف همك م شادن نشوف

 هل عال نم هاري ىتح سوست نسلو ل يقل هتروصنعىعملادسفا م ونلا لح كاذكو
 ةرودلا كلتريع فكل ذب فراعااءىرو هيلع هار با اةروصلا نم هاراع هيلع مكحمف هلدأب

 نيالا ودى هرهظأف معلا محا يع را كلر اهدريف اهب رهظوهلت ءاسىذلا ىجعملا ىلا

 نول كل نءهدّرْ ل_ءلاودو هلداىلا هابؤر ليو أتي لسو هيلع هلا لص هللا لوسر هدرف نيلد سلو

 يبابعلاو لبو ديلعمتلا لص درقرلجلا ةروض دف اهنا لونا دفا ك- نوكتةرودل اكلت فو

 ءاج مالح الا ةمرنم قعلاام فرعتانه نمو للا هدسفاام هنعلاز اولها ىلا ناكر هناك بصملا
 لاقف نومي زلا فت: زلاّدرا تس أر ىئا هللاةف ابورللرببعتلاىفاماما نأكو ني سال 3

 ةروصنبأو كل دريخ اهدئءالو هدنءاموهّما ورتدق هاذا كلذ نءلحرلات تمم لا لف

 هبلعوه امكتح مالا ايوا بجاص ىأر اذاو نويرلا ف تيزلا بص نم هما: لجرلا حاكن

 ةظقنلا ىنوكيدقرلاانااك ةظقي وا مون فناكءاوس لحال شك كلذامتاو ل < سلف هسفنف

 لل وألا اهل دف ةلظقملا ىف مالسلا هماع للي رجاهب رهظ ىلا ةيح دةرودك مونلا وهاك

 هآراك سعالانا يبعرهاظل اءذخ اف هنبا عب دينا ىاردقو هبال يهاربا لوقاّمأو صوصنلا لب وألا
 وهفردكلا عيذف هبا عيذيهلا ىأرف هنباةروص فر هلع ميسلعلا عب ذلاوهو شكلا الا ناك امو |

 حدي مال | هيلع يداربا اهارىبلا هئبأ ىشو ةرودلا كت عب هاب دقو هنم لعريغ ىلع هايؤر ليوأت

 يرئاذامزطناف ماسنملا ىف نيكل ةووص ملا ديفأةءداوةروص قاشكألا مذاق شكلاودهو ملع

 لسسلا ىدم وهو قا لوةيهتباواسهلك كلاوحا ىف مع ىلع كو ىرتنياو ىرت.كو

 < (رعش ةماعلا ةرضح)

 انوع سوادا دل ىذلا يظعلات ا |

 اننُع هلىراال هيا ييحا همظعتاع ىل بة نمو

 انيلطاىق باسللا مورشد ل بردلا همظعتال

 لن تبا يا ل2 هنوكو عمماتلا راقت الاديعلا اذه لامو يظعلادبعاهسناص تدي

 سابعلا وبا ىيش فرب او لصوملا هني دح نما دجاو اصنمثالا ماقملا اذه مكس ا دحا تبأ ارامز

 ايس لتدقو ةرضحلاهذه لها ن ماضي اادحاو يآرهنا سلدنالا برغنمءايلعلا لها نمي رعلا

 عقت هناف عوقولار شكك سوؤنلا فاهمكحاماو راصيالاءني رطانلا نيعاىف همس مظعي ناكف جالا |
 ىتلا هلئاهل ارومالا ىف امسالو اهريغل سفنلا عستتالث حب اهردق سوفنلا ىف مسظعي ةريثكروما

 وهف هللا تام رح مظعي ه قم تولع ىرتك نم ا ارااعش مب نمو سوهنلا يف فوه ارث اٍرثَوَت ْ

 هسفن ىفال ل رشملا سفن هتمظع دهاشب دحوملا سفن ىف نكلو مظع ماظل لرمثلا ناو هيردنعهلريش

 لاحال لعاق مس ل مظعملا لاح ةمانعلا نأ لعاو اهاردجج :لهذب حرخأ اذا يطع ةلظءدهاشيف

 مظعملانالم نك نوكيكلددنعت 000 ىذلا نوكينأ الا لوعشم مسا مظعملا /

 كم ع ا



4 : 

 ا هللاءاجلاوينذت لولاك دقو بونذلا ناستابالاربتةالفم ركلا قاطلا مركلاب كنظام قول ءوهو

 1 ميدشت همف ةقيقللا ىفلسو هيلع هللا ىلص”ى دا نم لولا !ذهو م-هل هللار ةغق ووش ن وسط عوق

 | هللاءاملااوب .ذتلوألوةب وهف لاعلاريغىل_هرومالا لوصايلاعلا لذة نيسل هرتس هناال اري أنو

 ىلا نوعجربىأن وب وو مهلرفغشف هلوقدعب لوي ٌمنآرقلا صن ىفءاجاكمسوارغغسض نو. ذب موب
 مركللالةبوتلل مكحلاف ةرفخملا لبق بان اذا اماووهالارفامنال هنال اعمج بونذل ارفغي هنا هلوقىفهتلا |

 0 ةيورك ذامتارقلاو بونذلل ةاحم ةيوتلاو يرعاك كون ردم ماو نامأألا

 ا لا مهيطعي م وة وابو ريغنم مهلر فغب موق م نكل ونارقلا تفاح ر هيلع هللا ىلعل اوسرلاو
 : ل دافرادإا هد هى لم ىرش بئاتالاه ملا نومك هلنااهاعد ردا وتلاههوالا

 | قدصدابعلل ل ا ىوعدلاا ىفهفنقملا

 الحم نكنكلو كيىلواوهن عدت ناو ءالبلارظنناو < اوعد نكح اذ تسعدا اذاف هاوعد

 هناف هلل ةغلابلا ةخلاناملعت ىتح هيلع تنك امالا كءلع ىريال هنا لع ىلع نكو كيلعر ا دقالا نانرذ

 ىنكموللوةير دقلا سس هللعال نمو سانلا ضعي ليي اكناكولو كانمالا كتل ءامو كد ا!ءاذكل وش

 نولأ مهو لعب اع لأب ال لاق نكحاو ديرب رونا لاق تلعف تن تلقا حاصتحالا نمدهللا
 ١ اني ألفي اع لاب الهلوقفةفلاسلا ةحلامقلإ ,سهالاب لهاج نمالا عقب املوقلا اذه ناف بابل ادسف

 نولآسي مهولافاذهلو كتوثىفهملع تنك امل دوجو ىفكيلعفامتاو ءادّبا هسفن نم ل فام هناف
 نوفرعبف هيلع مهام بسح الا ميبقلعتام هلعناو هللعاوواكحام ىلء كلذ دنعهتناموءلطا دقو
 قدصنق اوفرتعا نودهشي مهواولئساذاو هءلعاوناك اجالا موش مكس امىلاعت هنا اولئساذا

 اهذخأنانلاثماو نواناما سانلا اهذخ أ.:نولعب ال سال ارثك ؟نكاو ةغلابلا ها هلل هلوق
 ىدهوهو ىلا لوةيهتلاو ريبللا فطالاوهالا هلال قا اهب ءاسنيأ نمواهعقوم عنف ان اع
 مقسم طارص لا ىداهلا ليبسلا

1 
: 

 * ( رعش محلا ةرضح (

 مكلهمف ىجتىذلا يلملانا || || مكلمهتف كت ىذلا ملا سل
 مكللع مكنم ىرب لاح ناش 00 مكلع البف

 مكلذفت هاطعا لاح ىلعاركت ةداز نا

 ل3 .مكحار هق- ىفهدا

 الأ دبعلا لوعو مالا رخؤمف ذخالا ىل_ءرداقلا نملاهمالا ةرمضح ىشو ميلكا دبعامح اص دي
 هن عنو دودو نسما هل دو ف ساب هلي هنال هوعحعالودو دعم ل> المرخ ؤوبامغاوهلهومالو

 الأ نيعلا باه دب اهفصو امورتسل | ىهو ةرغملا بدلا فضواذهلو هدبع ىلع همركو هنن لضفرهظمل
 : قع دحوتوه لب مدعىلا هدو اامّدربالىلاعت هنالهباهؤسكي ىذلا نسما بوث اهرتسيامناو
 0 نمءاقلاروصاهسفب موقتال ىت جا ضارعالاو كباذهلو امئادةلاعف ةردقلافمدعبالو ماودلا

 ١ ةيلوهو ولا قْويورذلا ليقاشمب اهومشو لامعالا نزو ءاح دقو اهل عالنت ذ لعحو مهسفنأب
 / اخ ضال ردك ةروص ةمسنلا هذه ىلع علخ دقفلم ا رثدكةروص يف ضار ءالا نم ىخآ بدنلاو

 ' اهدر ل فتادوجوملا ف مكحملا نماهاابدو-ولا توعنن متع اهققعدعي ةبسننلامدعا
 ا وهو ملخاو رافغلاب هسفتفصواذهلذ ىنسعل ادوجولابفوصوموه امى رحأف مدعلا مكح ىلا
 ' 0 ا وبل ع سرداب



 ع

 ىلا اةاأترظنلا فرصن ل1301 يق لاما و اهبلار ظنننااهب انيطاام وك 0 ١
 نكلو ضعي ناكن فاهم لخ اب اودألا تناك ئاوزتشالا وز خداوا لات اداب نكارركحفا

 اذهىف عضولا,تادالا هذه مكح َن د نأ لاعسااذا ىقهولاوحالا نئاربألا كنار

 ليفان 51: اناا فمااطسانهز ني ميم 212 «ضوءعو لدبا_مناانإع عض ذولا

 ىلاعت لاقو نيبم ىرعن ال ىناسلب نآرقلا لزتأامنالسو هيلع هللا ىلص لاو ا.كص تارقلالِزنأ

 ملعافم مكيف هيلعاو طاولام ىلع هربا دبال مدع هموقناسلبالا لوسر نءانلسرأ امو ش

 رعش هرك ذاىذلا اذذائمظت نمءاندرواامفلّمأتف كلذ

 ةفاثكاا نع طل !نععو فيطل ىوس فيطلا1 ىرديالف

 ةقاطاار اكل بقت ||| لملخا ارع نع
 ةئايضولا دعا هزاسدماك د هم لكك تايد

 ةفاسقلا لها هلانام لات ([ || هجو لكب فضللا دبءنكو
 ةفاضنلا لها نمادوتلا نب | لوو ليحل رسل! لاخد

 ثد.ح اهيف هم دق عضويتي ار نهفادحا دجال فا ثيحر ةاولا ظملا لح فاس ا ا

 ىمنوك.نا «تاغن م ناكح نانا لوقاداك اوأ لوقأ ىنكل هبتأرامو ناكناالا تعضو |

 دمعتالو هاباطعو دال مرار اف ىلا عثملنا ىلع عطفا الو نظاافمتا نوكين ااا واهمن ىتجردف 0

 : اموهْنلا ل هاى ىهلالا مسالا ادههضتقرأم ةفطالا باب فبدلا اذه نملاوحالا فانمدقو |

 لسسلا ىد وهو قل !لوقيهتتاوناسللا ىف عضولاب هبلطن |

 * (مقنلاو معناان ءالمب الا ةربضح ىهور اممخالاو ةريخلا ةرمح ) * 0

 اريثبلا اهب ل ةمعنلاندع ْ ترظنا ذا ىلب اوهريسملا نا ١
 ارقتفم لازام ىذا دمعساانا اهبلاسح هنمةمقن نككناو

 | ىلاعت لاق ءالتب الا دعي لصح مع ء لكوهو اريبخ هب لّيساف ىلع لاق ريبخلا ددع اهبحاض عد |
 ةامجلاو توما قاع الع نسحا مكحرأ 1 7 خرا امخاولس ولاَ و لهن ىتح مكن وامئلو

 ا ت6 الاكل عقبال هناو الزا هيو ىف هلع هنال هنوكل بق نوكيام لعب هناذ ةححاةماقال اذهو

 ا ءالتالا 0 ولعت ربما لعق لعتف قوذلا !ذههليمهاالا لعلا يف دحا لك امو نيعلا ىف

 هلصأف ءالتبافءاكنل او ىوع دهل ع ندالا امو ىلسال هل ىوعدال نو, ناكحن متنا ىوعدلا

 أرشح هناف دل ىوعدالن هىلا الف ةّماع هل ىوع دال نم ىأ ع ديال ندون ع نه ّمءدقو ىوع دنع

 5 هتينب ىز اجي هسفت ىلع بوصغملاكه لع ىءاكنالو دودولا ف قعامم وهاموالصا هل ىوع دال نم عم ُ

 ١١ تلا قةءىحملا ىف هسقن ىلع بصعن م همقو كب ل دملاو كمي ههفخىذلا شياكه تمرهظامال

 لاف[ ف سلا مهع ناومماين ىلع نو 0 و هللءهتنا لص هللا لوزا كلذ ىف ةشئاع
 أ هماقلا : مهلاو> ا فاتختو ل اظلاو قنا يع لب ةصاخ مكس ءاولطنيذلا نيصتال ةننقاوقناو ىلاعت

 | هجو سعأب ه.سفنفصو نموراتخالا ن اكىوعدلا تنك ثمف اقثلاظلاوادرعس قغارشصف ا

 | هللا اهتاةجر نماوطن قتال مهسفنا ىلعاوذ ةرسانيَدلا ىدادعاب ىلاعت هلت لاق د _قورايتخالا هيلع ١

 همكح رهظالن لَو لوقلا اده قد عطةيناعالاو مرو اوههنااعمج بوذا ارغب

 قوق دمافود 0-0-0 ا 6 0 5 نيرا فالاست ١



 1 نيعنذاف هبلعوهام ىلع ىهالاب د ف عملا هل ل ديف ريثما فيطلل | ىلإ ى ريس ىّتح فيثكلا قهذوفن :

 6 | وع

 1 9-5 رق ةدشالا كاردالا نع هاهنا 0 فشلا دبع ود دس يدوب
 ١ ّْ |اهودهفرعيو كلذ دهشن نملالا ةدئافلااةرمصس نيعلكلرصبلا هنا هيالا ترطنالو هيلعالا نيسع

 ز وعالا ئامووهالا مثام هنافدك ارداانم نكي لف دووشلا قوم عقبام كلذ ىف ديلقتل نا ة ةدعانمو

 رعش رعش ريغ امو ىتخ نمعف هنعزاةمفريغ نكي م هنالربغ نعزي

 ظ هقتدكح اذاألا || || مكح فطلل سلف

 ١ | م ناسعد د نم ىل لقف ُم تسلو

 ظ ٠» || همت تركفت اذا | || هنم باتلا ف ناو

 هإظو ٍِب قلقا ا ىلع باحس هئم ءىب

 1 لالا

 « (هريغ) <

 1 || ىردق عاضىدسعا ىرخت ةريسلا تءاج

 ىرمانيأىهمننيأ || || ىمكحو ىامسانيأ

 يرسانوكلااناتخ ف | |[ ىنودحت ىنوبقرا
 ىرساكرمأ اذلف ىسدبال هنا

 | رهاظلا همك و هبعاام ىمهلالا فطالا اذ هنابرسلارطتاف هللا عاطادقف لوسرلا عطب نم

 ]ل نوعياامتاكنوعباس نيذلاّنا هتعاطملسو هيلع هتنا لص هلوسر ةعاط نا نانا فكة فاثكلا هذهىف
 ْ ظ نغمماخم ةدلاخ ةعس ىهذ ىوعد كلذ ىف عقيال ىتحرع ا ىف هلعجو ةعسال هللا نييدوسال ارح او هللا

 الأ ةؤقىأر ناميالا نيعيرظن ن:تاميالاهد_مشب ام ىلارطناو رصبلا هدهشب ام ىلا رتاهتت اعيان هعباب

 | هسفناقلار هوما هلاشمدو دل فكل نيس هنم ىرس ىذلا فيشكلا!نيع هملا ىرس ىذل!ف.طالا

 | نمىهق هنمعالادوحو اهلامو هتنعىوستسنلو هعو# ىه ةرهاظ ربع نامعا ئ ٠م هصّدش رهاظ

 | ناكر هظاذا ق-وعام نيعو ق>وهفت رضا هذه اذكم نمالاف 4 ةسغنلا تافصلا ن مورهوملا
 ٍْ 00 ل مكح عصبالواقاخ

 جاازملا اذ_فداطع افروظد الث نموهورهظف قحلاهأش ناامامع رهظمف مارتيو ضعب ىلا هلنعب

 أنلذ لبقداكاذهنم ئثهنكم ودعا ىفرثا هنع :روظواسعس ا هاطعاو كل ذ لبق هل نكي مل كح صاخملا

 |تأشن ىذلا فمطللا< سلا كلذبالا أيش لءاموهو ىوراو تاينلاب ضرالا كعاو ىحاورطمأف

 ظ ل !هبصنا ذهلو هىها يظع ىأ ار نانالا همفر كفاذاامفطالا نمهّدمو لظلا ضمق فو هنروص هنم

 ا هناف لاح دعبالاح هدادتما نيعرصبلا كر ديالف لظا ادم فءكك ير يلارتملا لاسقف هتقرعم ىلع الملد
 [| ا اانيلاو هانضبق ٌثهلودوهو هتف كال ذكور عمال روعمم دعو هذ هلامشتن دوش عمكرح هل دجمشبال

 ٍ هو هللا لافتدقو نمعلا هدهشت كل ذكر هنمامىلا الا ضيق ..ال هناف جرخ ىلاعتهزك اريسي اضيق

 ا ءاشاذا هزربب لظهبفقلخ ةدود,رهظ قوه هئمح رخام نعناانإعف هنإاهضيق هنا قداصلا
 أأ دتمملاجراخللا ملا ةفاثكوهوةلالدلا مال ضرب لوالملد هملعس كا لمس نك[ انة شيتدو

 ا |[ ضقودادتمامكح اذهو لظ اذهو رادجاذهو سءثاذهفلظلا دادتماناك ع وجلابف لظلا هنع

 | لناوراصالاف اذه نمفطلاءىئتوكت لهف ةدحاو ْنيعلاوداع هيلافادبهنمام ىلا عوجرو ءىنا

 | هدمامو ل ظلاة مفك كيرّكارتلا هلرقب د وشم لعالاانلاحاامهناف وهالا تكردا اق هكردت
 ظ ةصاخ ةهحو تاذاا هذاهل ل هماعدتم دتماامىلا سك ارو لوصو بحب ةفشك 1
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 كل

 رصيلاعم يملا عمب أ || هنيآرق هتدشو
 سهأ هلو ىهن هلو هماكحاثدي هف

 رقكدقاذهلاّشو || || نمؤماذه لاو
 ' رئالاو مكحلا انلو اها قئاملا اين

 رظنلا ىطءباممالاام || || اذكه الا ىهال ا ام
 روصلا طعتام لك ىف || || انرمغل سامكحملا
 شو ريخ نم نوكلا ف لصف هتفةمالاو

 ديط اذكر انماركا || "يوما هتان
 ريتعاو كنوؤش ف كامب || (| ال كبريرلتاف
 ركذةاونةت نا [| || حارصلا قل اوهاذه
 رسولدعافهمكحال || || انتاوذم_كح مكملا
 رطخلا مالا ىلعرثعت || || انلاي هلاهو لع
 رمتسملا كم كلا: | ننال تصمت
 راسم يتق نع || "دل فقم كلا د
 ريما ءاجامهنلا تانثدلا راعتفا الول

 0 ا 2 وع ع وج د عي دج لاي اوت اح تسوجبم» رن ذك ةماقلا مول ىذلاتملاود اذه

 هرهظافهانغقانراَتتفا مكح» ىفرهظ دقدابع نمءاش نع هللا ءافخ ا ىذا اًرسل اوها ذه ىنأ

 صمالا هلل لقو دّمفلاو دوحولا اذه فكن ريسروم رظناورةفلاذهو ىغلا اذه لّماتفاضب [ءاش ناهنلا

 رجس 0 1 بعل نمو لكارل

 بعتىوىوليفرو+لاةرض>و | (| بصنوف كفتتامل دعلاةرمضل
 ىبعل ىو ىوهاىف ةحارتسالاب لع ناكك# سه مع ناكو ل

 بلا 0 لا تمكح ىف ىسفن ىلعتنجانا
 ا نم كنس ان أ مل الهلا هم امس ىلناف

 بسنلاودعولا له أب امش اركم هلنا نجرلا ا قتلاوه
 بهرلا نم كح انج كيلا ماو ةمركم لكف هلئاوغرذحاو

 مكمسنعضأ ةماسقلا موي ى عب مومل ا ىلاعتو كراس هللا لوة» لبو هيلع هنا ساق لوسر لود

 الف لوقيو كاقتأ هلا دنع مكحموأنا هدابعار ع ىلاعت قابلا 0

 2 2 ا تت

 0000 [دوهطشساف رسل |[ امش فشلا 0١ ١0١ ءافخ فطللاامنا
 رودالا ىر-*< هنو قنوكه زرا هو

 ريم سمهالاب وه فسطال دانا

 ريسع ىوهالانوهو 00 نيد نا

 كلا رفا هناا ||| تتمااوال كلاتحخل

 ريض صضالان وه ىلو5 ا لا دام اسعاف ىذلاو

 : ماها 3 وسع 2
©» 
١ 



 1 20 ايل

 0 مصممو

 1 لسساا ىد,مموهو قل الوقب هللاواذهب لود: الةرعاشالا

 رعش اطال

 | لدعيذا قللتافلصفي | || نملالا مصيال لدعلا
 ل ذهب هقح هناق 1 هناوكحا ىلأن اف

 لمست اذارت_بلارتسدو هتاخ ىلع ل_ذفلاب عاب

 [اةلعموكس دلل عياتلا ريمعلا مكملا هيلطي ىذلا نيين املا دح ا ىلا ليموهو لدعلا د ءاهمح اص ىعدب

 || )اعلا هللا قلخ بلا ةرضالا هذه نمو مكمل !ىفالدعنوكيال كل ذريغو دوبشااوارأر ةالالواهلو

 ءااذ بو>ولا ىلا اذا بو>ول اةرمض> نم لدع ىلاعت هلال ال دع ناك انه نمو هنرود ىلع

 0 اهدوجو ىلا اهتوش ةرمذ> نمتاثك- مهلا اضدأ لد ءو ل-ةف تئش فك ناكمالا ةرمذحىلاو

 || هذه نمو مهماكحا رووظا ىلجت ناكهنوكب وره اظم مهلعج هنوكب اولوكح, منادعب مد دحواف
 ديال لودعلاو لقعلاضي أ هزّو< ٍس 1نأمىلان كمملا و فلقعل ا هرو ع كامن دهلو دعةرسضخلا

 لأ لدعالا نوكلاىفان لدعلاوهولءملاالادو-ولارهظامهناف لدعلاالادو-ولا ىف لةعبالف همه

 اورفكن يذلاوام امص كل ذل دعو ا ىلا-هةلاعتال دع لثملا ىب مو لاثمالا ترهظ لدعلابو هّتضرذ ثدح
 مهن اهنموئشلثكش لوال اثما هل أب لول اىلا مهلو دعانم لدعل ىف هوجؤ هلا دو نولدعي ممر
 رادع نم نوك اودع يرق مالا عجانه بلان هند هللابالا وقالو لوخال هنال 0
 مهرب كلذك قعلا ىكقملاءالا امهانةلخامهاوقك هتلالا اوادعاخ اهلا مهدنع هنوكحاوهبلا
 تابإظلا لعحو ضرالاو تاورعسلا ناش ىذلا هلل دجلا هب. الاهذه ىف لح وزع هللا لاكااو نولدعي
 ىذا هل الانا نولوةب نيذلا ةيئامأا بطاقت الاثم هلال ىا نول دعب ممم رباو رفك نبذل روذلا
 ١ تاوعدلاقلخ نولومي نيذااكإذكو رخاد_-اولاداولدعف رونلا اخ ىذا !هل الاوهام ةلظأ | قاخ

 ردصامتا مهدنع لعل كل:نالىلوالا"هلعلا تسل ىأهل الا هتلع تسل لعل ةلول ماها ضرالاو
 1 أهههق لق نم اضع ءالؤهف ل والا ىلقعلا الا س دأو اهتدحا ةق.ةطدحاو رهأ اهنع

 صل ارظنلاب هل يش اعف فرصتلا نع هلةعرتس نم م مهنموا اورتساماممنالارافكمهاعسو نولدعي

 الا اماو رظنلا ف هقح مالا فون لولا دبام ىلعرصتقاذ هلعوهام ىلع هسفن ىف مالاو ولسا تا ىف

 || مهنليقادهلف لامو اة سار نم هل لصح ةعفتا هسفنىف هملع الا وه امريغلا ن نعرتسف دو لع هنا

 || طارمد ىلع ب رلاو ىلاعن برا ود لدعلاو هعضوم باطلا عّدي ذي ميكح هللا ناف اورتس ىأ اورفك مهنا

 ظ ملا نك لملف لمملا لدعلاو ضرالا ىفامو تاومس اى امه ىذا اهّللا طارمص قمم

 الأ لنآ دبالف نيتثا نيبالا مكحال ل دعلا ,تسص نافذ ليملانيسعالا ه :هاقتسسا نوكتالامف
 [أاهمهوتيام ةماقتسالات سلف ةردرضرخ الا نع لام دحاو ىلا لام اذاو قا بحاص عمم كك

 لود ءلا كل ذ ني_ءىفة مةتسماهاك ىهف ضعب ىلءاهضعب لخا دتناوراصمالا ناسدعاف كانا

 الأ ضعب ىلع اهضعب لخ دي ةمهلالا ءامسالا | ذكو ىجسطلا ا هارت ىلع ةداملا مك تاما ال لملاو

 الأ لضم الملا ءملا ىطعملا ع- تاملاوهفةبادهلاو لال_-ذ طالاو لالذالاوزاز زءالاوءاطعلاو عساملاب

 || الابن ىرئاام َه ةقيشموس بسناهاكو هل ىداه الف ل-طضد ن نمو هل لضم الف هللا ىدهم نك ىداسهلا

 ٠ ع اًمماالواحوع

 ا هيا ة[دبعلا طع ١٠ لمد وي قالا نا
 0 كس دامالامثام أ || هلام الشام
 ا ا 2 اقم ت ةقوامل

 ٍإ
 ا
 ا
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 سو هملعهللا ىلص لاقو اهله ن ءاكحو لدن ماك اوثعداف ىلاعت لاه مكحلاديعاهحاص عدي 1

 ,رومالا ف ىضاقااود مك افدروام ثيد+ااط_..ةماكح اسف لزني هنا مالسل | هلع ىسع سفن ىف

 !اهسفنىلع م لل ل ىهيذناهدو د ء دعا ىلع مكيف امن امعابس<امأو اهعاضوا بس<امأ

 اطسقمال اني مكح ناكل هب لع ىهام ريغل م كحولو اهبالاا بلع مك ام هلالا

 بصل : ةرضل اهدهىف امسعاو نفور هال نا ل 1 ركا ءاضقلا اوديكملاو

 دقو مكس | ىفن اعف دةفةنسسلاو بانكحلاكهحو ندامهو ةدحاولاةلزانلا ىف تيكا

 ريضأ ا ىلعاممم لمعي نا اماو!عماطت سنا اما, راثل ا لهج ناو انهن ناك عرراتلا لعن اف نافلتتع

 فاكملا ىذا دّمذ عقونيرهالا ىاف لس سغلاكو نيلح رالءوضولا فح لاكن اك كلذ نم لع عون ىافأ]]

 ءانركذف ةصاخ هم انمهذ ه ىلا ا.نل دع نكحاو روهثملا فال- 3 لسا! ىفناىل_ءامحاوأألا |
 00 فقو ند مءاضّقلا ةرمضح هد هو ىلا ىلءوئدللم كه نأ مكحلا هل صو

 رتمكلابعا درودقو جراخ نمئيئاهءاجاقءاي_الانالا ءامسشالا ىلعم ؟كيتاوع وردا
 ِ 0 هذه ةقش-نا لا هم ةسمكسلا ةرمضاس هذه ىف هدلعانومنامناهرب ةيتاذلادو دخلا ىف ومكيلع

 خام وه عملا ب وكت ا نيءاجا كلذو لعل ةرم ذل ”لئامم ابنا تامولغملا نمنوكيلم تبعا

 اط_ةمال دع ناك اذا هبلعو اهل م تحن 1ع نما ىطعأ ام مك اذ هلوا هلع موكا

 ىظفنلا كارت الانا هتدوهو ةرضالا هذه نموه ان اك> ناكح ناواطسات ار اح ناك ا ذاامأو

 0 طاوهو قحاب مكحا برام_هالكل قو لاك !سصاوارب_ مهنئا لوقامأو هي مكحامءاضمأو
 لعج هيلع موكسحلاواقولخ لاف اق س راف هماعو اهل موكحتانمكسالا نكي ل ىتمو كنالااق- نوكبال

 نافدن رااالو كلذكرداقأا سياوهل عش هثالل_ءاذو اا اعملاعلا لعج مولعملا ناك كح مالا

 هناك ييلعلاو امك كاو + ءلعموكسا ف ,تسصحملاالو مولع ا ىف لعلارث الو رو دقملا فر داتا رثاالا

 هك 0 ا ا از ىف هلوقو هنا ذ ىف هيلع مولعملا كل ذوهاع مولعم لك ىلع كاس

 اذعس لو هنط ةيلغ مك نأ هل عرش املك اإ-|ناال ااعرش اكس ىعسي مكسلا ىف رب الا نا ةحتارز
 قا فداصي ناواك- ىعس واعرب مومذع سداو فداصيال دةو مك-1ا ىف ىلا فداصي دمف
 موكسملل عباسي انه سبل هنال زيَش و ميلعلا ند لقت انهفهلو بلع موكحا ىو هللا دنع همكح ىضبيو
 ق< سل ىذلارارقالاو دومثلا ةداقا نم هلع رشا. مكس هلاف رث احوهالو كح هنوك عم هملع

 روزةداهشواروز لوقناكن او مكسحلا هلب>واَرَةملا نمرارقالاب ظفالاو ده اشلا نم ظفللا ناكسف ظ

 هيلعوا لوكا لدالا ةقيق- كح نوكيام ضالا سفن ف هنوكل ميلعلاوحاهناهيفاتلقاماوأأل

 نامالاةوخاطةفضلا و انوكيدقو باق تلاةوحانوك دق انس# سلا ا
 كل دلفت عانكرلا نهم رك دعو الانوددحاولابالانمةواوك
 ىعو ثزاوتلا عةبا بنان ناميالاةوثااهةحاف ةوخالا بنا صاخب امو م
 | طرش نمو ةئيعمةفصبالا هلع موكحملا لع يكحاملاا مكحامم ل
 موكتملا لاح نع هرهظرام ةفدي علا هطرشااودلو سمرا تا
 .املاعنوك فادي عيان 00 موأ اوذكوا اوقدص دوش نم ءانركذاعهلوهملع

 عم عاجلا عم .طوموه»و ةفداصم همفق حلاو هانرّرقام هنسعيو هبحوب ىذا كلذ نم دب المكسحملابأ ٍ

 اب دقو ول ل ةانو د هلعب احلا كح ىففالدتاو ةباشملاهذوم توك

 عش نب نياو مك نأ جش نبأ هلع كاملا م 5 فبات تجر !اذ هى لكما هذه قانمهذم ١

 تاغصلا ىف ةرعاشالا كك ةموم-ةرضح ىهت لاح ىلع لئاسملا ل إكشا نماهناذ هلعل م الن :

 ريغو ةمسنالة بدوجو تاذلا ىل_ءنيعلابةدئازاهتانمهاوق عم هرح الو وع ضال فاح ١



 نس انننعان اب ىردت هسفن نع ىلا عت لاقو نينيعدل لعن لأ قولخلا ىف ل-ةةنيعا قعللو نانمءد.عال

 . [|| كلذاوأعب لناوهيالا نورمدبيال مهف هنبع قالت |نيعا تناكهن_.ءا نمو ةريصرورصبا ذ نأكهمنمع

 2 : ضغل |ناف صةةلاباوفد 00006 اوضغي نأ بدالا مههطعب كلذ نولعي يذلا نوملاععلاو

 رعت مهلع عماوضغي ل ناف همق ضغالهب ؤرلا ىف قلطم ءلاسراىرب هللا نأب لعت لآ هلوقو كار دالا نم

 || نمال هعوقو ثح نم هللا ارياك هنري موف هنوكن مدي ال ىذا رودقملا دوهش عمممنا كل ذ دنع

 | هيرود ىلعو هتقوىف هلو ةرمصب ىلع هءن وام هللايءالعل هارب اذكع ا

 | جراج همال مه حدشي ال كلذاو نازملاقوذىذلا ىورخالادوهشلان «م هنأق هبق مال

 الأ مهل تندم نها هفءلسو هيلع هللا صقل لوسر قف هاوقودو نطوملا اذ- هقنزرلان ءاإ

 ب

000 
14 
 ل
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 1 ١ كل نيش ىح هلوقو همدعتوفعلانال "للعلا ٠ نعلا اوسوهفرخ أ نامو كة نم مة :ام هللا كلر فغماو

 ١ اوقدص نيذلا كلل نيم ىتح اذ تلعفا لو هن“ كس اكنلل تلق تك[ لل أ هلوق لثم ماهفّدس اوهامنأ نيعي

 خو نم هنال ناءتحال خجوتلاو مده: ذا اهسالو وفعلاناف الوا منلوقينأاما كل ذدنءوهذ

 خجوتلاناسلل | ىف هنم مهفيدق ظفللا اذه ناك انوا فعدقوهوهذخ ومحب وتلا ناف ًةلطم اةعاس
 | لاكو قثاسقإلاب هلإ_عال نم م هنظيىذاا خب وتلا داراامهنا هللا لاعلا هبنتملءادّت اوفعلام* احاذهلا

 دمتاب ريسعلا باطخ كنع تازاى كل ترفع دقف تئشاملعاملاعلا نمؤملاق - ىف ةمر ااهذهىف

 قبو مكحلالازفلامعالا كلت: امفامنااملعموكحم ىب هو ءاشسفتلا عيبا هللا ناف اقلطم لسرتساف
 مكحال اني و لمعلا اذه نب وهاعا عقاولارتسلاامناو هن وقع ن عسل كف هاف رطب نع

 ان دلاف صخشلا اذهىشمف هللعالن 000 رفغدق ىعما ذه ةصاخ رو هنأب هملع

 هحوس هللا لسس ف لو ةااك اندلاهت اح فوهفاث دا ىف هتنح هلهللا لع دق لد هلع ةّديطشالو

 ىذلا ماقتملا اذه كاملا لهفف دودحلاهبلعتهقاناو صخشلا اذه كلذك ةنطارُم نم قلعت
 هللا ىلتس ىتلا تاالم الا" ءإ_ نم ىهامناودو د> ىهام هماةما ذه نم ىلءدودحلا ةماقاف همفوه
 ةيدصم هن ديو هلامو 5 رعى هسصت نأ ىهتشنالامو للعا او ضا مالاك ان دلا رادلا هذه ىقهديعابم
 ناو صالا سفن قفدودح ىهافروجا ف ءعضتوهامناو رفكش بن ذ مام هنال كا فروج ًاموهو

 ناكاذا مان اناف نيدهتحلا موسرلاءا4عىفاذه ع نم ةحئاررهظتوادو دح كاملا دنع تناك

 مكاو هامث مح نم كاس نات لالح هنأب لوقي ىذا اذسنلا برش دق نه سلاءىجو ابعفاش
 هللالح وهام برش دقو ”نح براشلا كا ذنا ثيحن نمّدما هملع يقي سنلا ىف يركتلاب مكحو

 برش * ىل_عاسضنتح تددح امامك اح تنك و لأنأ ااماو هنلادعقرتؤد يا طقست ال هلع ىف هبرمث

 هيرشف مثاهتلعامزوجأم ىف ل ذسنلا نم نار ؟يووكجا هدد ركسناقركسد :ملامدسنلا

 ٍْ محلا اًذه دب ىلع هيهلنا دج ركل زالتلو لعل نان ظسنفرعانر مان ثراح قوتنللا

 هليل دهملع هبحواام لعف هنال مو ًامريغا ضن أ انه كاما ناريغةلاميدغىذااك<ىفاشلا وهىذلا
 با نيذاا لع دودملا ةماقا ىف ءانركح زامنيعاذ_هوهللا دن عروجًا مام هالكف هلعش نأ

 ىلإ رظنلاب نهالا سفن :ىد_>-ودو روج ا مّدخلا ميةمو نوروجأم مهف 1| هيق هملع مبقاام لعف مهل

 هسنتلا نمردقلا اذه انمفتك اق لاما هف عش نادبملا ةعساو ةريضط اهدهو كل ذملع اخ هماقأ ند

 لمسدساا ىدهم وهو قلا لوي هللاو

 9 ,(مكحل اةرضحإ»

 مح مكن امفكهلا لحاف كرو سهنمكحءر انتاذا

 ام هام امكحا هناف || || هداعب نأ ةملدعلا نمرذحاو



 ا
 ا

 رمصملا دبعف هكرشلا هذههنم رهظي نأ ريصدلا دبع هسذن ىج هللا عم بدأ ءوسا تاوةداعلا لم

 هسق : ىهسي لاهف ءاجلاالا كلذ نم هعنمان هب جلو هب نماو ١ك كاذدهش ادق معلا نوكف حلا

 توك تأ تطعاةريضملا هذهن ا لعاو هيف هنم ىعس | ام ىذلا هلعب هذ اًوي نأ هنم يدك هللا نا
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 تنشر لا

 هنن ىف يح همالكل ق هلوق ف هناسل دنع هللا ناو 0

 رعش د ا |

 هارت اذا :بعواذع || || اك ارب ىذلا رمسمبلانا
 ءاويش.هلف دهاشتالو || | :توكي ناسا. كش
 هارث هب ان اياب اسخن هلوقهناف

 لاك مو دوه مو رصبم نمد: الفةدهاشملاوةي ورلا ةريضحلا هده نموريصبلا دمع اهحاسص ىدي

 ةرمضان د5 هولهوجو لاكو ىرب هللانأب لعت ل لاقو راصاالاْ ل رديودوراصالا هكردتال ىلاعت هللا |

 ةريهطلاب ش هيشلا نورتاكورددلا هلبلرمقلا نورتاممكب رتورتاسو طعهننا لص لافو ةرظاناه ردملا |

 ءاسملا ريصبلا دبع مْزاِمف هريغال ىلاعت فرااود هنافكشلا عافترا كاذيدب ريباصساهمودرسلا|

 ناز حري الريصبلادبعت فيلكشلا دوجول“ 10 كاس زابتارداس ل

 ىذرلا نازيم ف تاخدو هللا دنع ةيض ره تناكناف اهءوقو ىلبق تاكرخلا هن زيهدي ند ع رمشنا
 نع دعب دكرحاهأب نازملا انيلع مك و ىضرلا نازيمىفه ل دن ناو صدا اذهاه.فصتا

 ان ضرالاوءاعدلا نيب وهامم هينزودلالا نازيملا ع طوام هللا ناذ وح ةفصب هعفربو نازيملا ن رعد

 لكل ىهلا مس الك ىف لو دهللب هريصبلاادلبعو عييعسلا ديعالا هلمعتسيالو اثبعالو الطاب هقلُخ

 لازاق 0 ةماقاىقنازيملا# احو هللا داعي فرب هناف فؤرلا دمع لث» « مسالا كلذ ىلا فاضمدبع

 نيد ه1 كهف 13 لا السا لف د١1 ةساكا ىف فارناق نمؤملا نم ةفأرلا 1

 مذ أتالو لوي هللا نافاهن ازيم نع ابي ل دع ثمح مولا ةفأرلاهذبم هيلع جوتن نازي نوري

 بذعوا ماكان مهأودو دما عرش فوؤرلا هنأب انلع عمو ىلاعت فوؤرلاوهو هلا نيد ف فار امهم

 ثحا مكي هللاناو هادعتشالانطوم ةفآر |ناانلعن ريكالاوىندالاباذعلا عاوناناموق

 ىدعتي ىذلا ناذ « سفن فود اك همم هب ىذعترالو هتلزنمئث لكح لزن هللانافامزونوكت

 فيو لوذخلا اذهاهزواتمفاه دو د# ىدعتت الدو دل ا ناف دو دحلا ال ىدءتملاود هنت ادودح
 ةدانمعاذهو هار هنأ كح هللاد.عب نأاماريصملا درعفهرتدع لعروصنملا هب ىتعملا درعلا اهدنع
 ةدامعهذهذهقلاهللا دعب نااماو ةهزتملا ةدابعهذهف هارب هللا نأب هلعل هللا دمعي نأ اماو ةبمثملا
 نايعوهاماواريخ كل دمه دذع س ل هناق هن نوئمودال هسشتلا نو دمشي وهي زتتلا, نولوةرق هللابءامعلا

 ىربنيبام ريثكف ريخلا قدص ىربدوهشلا بحاصو ربا لوب : مؤ بود اةريخلا هنأن ناممالاو

 دقتعيو سناب عم بري ناعالا بحاصو جسانلا عوجر ىلا حسنا عجربالةيورلا بحاصنافن هود

 1 و راو شل نا ا ك5 ردك نإ هنغ عيت خا

 يمنا رع نال ةذخوملا لقب بعام وج اردنا لع هلا دبعلا نمدقنا معاذ خو نعال اك هنأ

 ردقلانان رطتقولاىف هلامعتسا نع بد ناو هلع نا اطلس تدع هنال عجريل هب صن رتمفهارب هنا

 معاذ كلذو هيفديعلا ىهسالا ىف دبع نم ىكسهللاناو هنقالاهلةنودمك ال يذلارو دما هيلع

 ناكناهبنامجالا هنقزرو كاذب هتاعاام قللا لوب ئ لكتوكلمهدس نادهّللا ن ملعب هنادبعلا نم

 ةماقاىف هيلادنتس ادنت_سمكلذ هلنوكلالادومشلا لهأ ن ءناكنا كل ذهن دوشاو انيْنمْولا نم

 ل 6 ا تل
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 5 0 اعلا ءادنعبعسلا قلا ناك اذاف ناكام ناك ءادنل ا دس م
 ظ ا نول ىوحخ نم نوكيام هنالك كلذ ع هللا تان اوك الا نم انوك اماو قس !امأ يدان نم ْ
 . [| ههنورداشام عمسدمهعم وهالا رثك الو كا ذ نم ىنداالو مهسداسوهالا ة-جالو مهعباروعالا 1

 3 منك انام !.كعم هنافهللا اوةتاو ىوقتلاو َنبلاباوجانتو ناودعلاو مثالاءاوج انتن"ال مهل لاه كلذلو ّْ

 | مهنعان < ءاطغلاةلازانهقلا تف نعرسشملا ىنكفمكعم نكن او نورث هلا مكتأف هءنوج ان امق |
 ]|| امأو هبفاوناكاسع لاؤسالر شحلاب هنعربعف مهن اهقهي نو> انت اعف مهعموه ن مكلد دنع نوريف ا

 3 ]|| ايأ هيدي ريل هفرثك الو كلذنم ىنداالوهلو:ىف مدخلا ينو يدرب عفشي هنأبىلاعتد 0 ١

 0000 ا رس ادياوودكر الرا مهي رثو عفش اك متءعفشدارفا م

 عش ل ىتلا ةيعفشل اسف هريغ نعزيس# .اهىتلاهيدحا ماسة ءىفالا امس قلخام هنت ناهتئا ا

 0 . مالا“ * لك ىفريتعملا سلو هريغةسشسش نعش لكزيت وثب لكه ب دحأبو + اثالا نيب ارتشالا ّْ

 كل تاع لاع اةاوهو نّدش نركب ,امناو اس ناك امل ةمعفشلااداراولف أمل ىعسي ةمامحو ْ

 اهلع هللاهقلخ ىلا هتريوصتىش لكل قحلا اج ءانر قام ىلع مال ناك | كاف نششل لقي موائد[
 ةروصو هيروص نيترودلاب م كه قهسفندأ 0 ةربهيروص فارلا عفش اكئشا كلذ عفش دق

 اعنار ةسغن لعل نم درفل 0 ا ءراخالا ىف تملا امك ذلناهعفم اما[
 امالعا حوزلاددعلا نمّةَتلا قوفاموهورثكاو اءنان"نوكص,ناوهو كا ذنمىنداواسداسو أ

 اهب هوك الآ هل ونكلا هذه قركحام وهتروص ىلع اعل اوالاعاا ةروص ىلع هنا ىلا عت همم أ

 دب را اتا عال وقي قلسا تعمسا ذا نيج انس ريغ ممجوكن مال نوجا مه_عموه نم نوكن ع
 ١١ رعقىف ةدئاقالذا لاسعالا ةمقب ن نملوهريغاماوالوقامالاو>الان 0 نامعالا

 اهب نرلأ باهت ل ه نامعال هذه ن م نوت امءاصح اةدْئاقلا امناو مهتسعاناسعالا ا

 نم ةماكل اب ماكل ديعلا نا مهعلاريدناىفدرو كلذاو ةملكلا هذهب تدراام هللا ةءفنوءلطب |
 هللا طم نم ةملكلاب ماكتما لجرلا ناو نيملع فار ب تكمق تغلب ام غاس نأ َنظي الام هللا تاوضر

 1 ىراذاعماس يا از لكل نانا لعق نيصم فاهم بةكسف تغلب ام غلت نأ َنظيالام د

 ثح هادكحأرةيل الا ةبقاعف اهعبش امم ظفاتملاناو اهتدى ىفالا عت 00 ا

 مناف لوقلا بتارجب «لعو هععجن ن لعل هقطخ ىف اقف ىذلا وه عبس رعسأ اعف باكا كلذ ناك |
 [باطلتا ىفاما هابا وحلا باطخ فرظتسف عماسل ا وهناك ا ذاو نس وهام هنمورعشوهام لولا
 كرري مالكلا كلذي نطاتا هسفت لعق ملاعلا ىف اكتم لكن م هععس هكر دي مالك لكو شو ماعلا ||

 | نم ةسرملا» ذه نودو لاحرا نمل مكلا تافذ_صنماذقو هاسضمةع لمعمف هب هععتت هنا ذ نم هع

 أ[ قا ىرياب ور نموا ةفيصصو لزنم باك نموا لوسرلا نا سل ىلع ىهلاريخ نمالا قالا مالكم مسالا

 ا ل و نم ععمأم ىضت ةع لمعلا هناذىمنأَدب الف ناك نيلجرلا -ىأفهيطاخعاهمق

 أ أ اهسفتا هب تثدحاموأ لاف اك هسفن ث دع دقنانالا نأق هريغوأ هسفنهاو ىف دبعل اهب ملكت اهف

 وهو عمسته سفن ناربخاف ماك ال هنا كل ذ نم مرد : ال هععسسل ل نم مث نكيلاذام اكلملاناهسن”ودو

 ماك« لاعالو قانا انلعف لويام عمم ب عمسو ذوهاسعو لوشي ماكتم واناعف هسفن ثدصق ملكتم

 |[ همهفي اعالا هسفن ماكمال هاف الصأ معص هسفنْئ ثلا مالك ىف سلو هسفن ملكدمف هريغ ماك م لكو هس
 أ هلدوصةموهو همهفبال فدك ه مالكم هفبام هنا هسؤن ماكس نمف لاقي الف هاناريغلا مالك ف الع امن

 همهفيلاذاهنعممكاةنوك,دقكلذاو هريغ مالك نيم«تهلامو هلع تح هنمعامرخ ؟لوقنود

 اىضنقا اذا ب الوا مهفيالو 6 نو بطاخنت امالك عمال ىذإا مصالا نيب قرفال هال

 6 عجربالف عج ري نأ هعمس | امهق هنم بولطملاف لّدع نمو نولقعب الف مص مها مهفدت لاق اذهلو ةياجحالا
027 
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 (عوم

 ملاعلاو د-اوالا دحاولاز ءدجولال اولاقدق يملا ىلا ىرتالاهلعوخامالا دجوملادجودال هلا 1

 لسساا ىدبي وهو قال وي هللاو "هلم ملا هذهىفد 0

 رعش + ( ممسل اةرضحا)*

 ؤ اك ادن نا ا قمل عا

 صاناموب بانل 1توفقجول

 هذهف تاودال ا ادكو عووسم هي ال مالكلا نعت ف عومسم هال عيعسل ا دبع ةرمذملا هذه بح اص تدي

 | د يالا

 كاع دقهلامولم دحوم

 نماهالت ةيهلالا بتكَلاَو التالا سلو هترمضح ىف ععسل ا اهيلطي سفنلا ىفهركذت لاس# ةرض1 | هذه | ا

 هللا عمم كل عءسلا الا سداوا هيف ةرمحلا هذه مك ةبالف لمصوتلا ةهح ىلعاهالت : ا
 اولا نيذلا لوق

 هله نم نوذرعم مهواول ودل مهععساولو نومسلال ,هوانععساولاف نيذااك اون وكتالو لاهو ءادنو ١

 ىلع نوكيا عماس مهمة لوما !ىفن وذات نوععسا مهاد نيفوصوملا ناري عماس لكم عع ةريضخلا |||

 ءاعسالا ىعاءاطعلا نم مالا اذه ىذا نم لكو ماكل عماوجو ءاعسالا عيوب وا ىذا اوهو ةصاخ |

 ىل ادعت هلوق ىف بيصثل ىذا اوهو محدن الد اوعدف هم-هف نيعهعع«نيع نكي لو عمسو ماكسلا عماوو | ا

 الا ععسال ىذالوغامئا عماس لكنا ىذل ا قاطملا عامسلاو نوععسإال م دوانعم-اولاق نيذلاكاونوكت الو[
 هلءاحىذأا مهفلا عامسلاحورواحور ةروص لكل نال م هدالاود كل دق ىوتد نم هملعبال دقو ءادنوءاعد || ١

 موفنورمص_اوناكناو ىعنوماكاوناكناو يا او مص ىلاعت لاق عومسملا || |
 او.طوخ هب ىذلا نازيملا ىلا مالكلا ىفالواورمصي | ام ىلارابتعالا فنوءحرءالواوعمان نوءحربالا] ١

 نوساتوريلانسانلا نو مأتو نولعفتالاماولوةتناو نواعتالامهنلا ىلءاولوةننأ ىلاءن هلوق لثم )

١ 
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 0 ماكت ىذلا نم هنماكتملا الو ريصبملاالو عومسملا كل ذهلدي راامبنو دمعتي الكأ لاقعلا منواقعال الا

 هقول ىح اماه كرت الاهم ىيربتلا هظافلا هلع ىدح دمتع بقر هيدلالا لوقن 3 ظواب امال

 بس نوكمف هم وقيل هعمس || اف هعهدأ ن نم ىلاعتقحلا هعمسا اذا تماصو ماكس لكن م مالكو توبص

 : د11 ا ل وت دلال ءادثلاب 1 1 طعام م ا ١

 هودي و جس ويصعد ينك 00+ فلكر تقث952710/29 22- 27-

 ا اةمهلالا ءامسالا ىلعالا ةمهلالاءاتسالا تقفواامت لاوزلابو ادايجيالاهمكح كلذ فزهظي ءانجيالا ١

 ١| ءااركص ذ ىذلاف ماعلا امأو هزنملا دع اذه ىهالا ناكم سلا هنت ىمدملانيعالاءاعسالا تسناوأأ] ||
 | أ لالذالاو راقتفالاو للا دنتسم تلعدفادوجوو انه ذملاعلا عاضترانءاعسالا مكس عاضتدا نأ

 | ةيدحالاال ةرثكلاةيدحادحاووهف ةبهلالاءاعسالامالا ةرثكلا تسبلو ريثكن ءالادجوب الفريثك
 أ رودص هنماو ارامل د> اولا ن نعرداصلا دحاولا ىفمهاوق عم ءاكسملاناغ هتاذيلاعلااهلطي تلا ١

 1 اهو-و دحاولا اذهىف اوريتعي نأ ىلا مهر طضا هرود_ص ىف دح اوهناهمضاولاق دقو هنعةرتكلا|0

 | ةمهلالاءامنالا ةيسنرداصلادحاولا اذهاهوجولا ةمسنف ةرثكل 1 هنعتر دصووبولا »ذه 5 ةدالغط
 ا : ةلاريددا ن معسل ةردح اةرثكلل هناكف ىهالا سفن فر دصاك ةرثكل | ىلاعت هنعر دديلف هلنا ىلا

 ٍ اذ دولا ريثكلاو ريثكلادحاولاوهفهانرك ذام ىهو دح اولا ةرثك ىعست هرعت دج اولا كل ذك

 : نم دن ىلا ىوا ىلا الا طو سم ريبك هص بانهلم_ةتدقو امعلاودو سف اًةزض قاعس ةرضا

 ١١ ءاعدالا عمس الاع قع ىذلا لثك ل افون وعم نيذلا ببصتساما لافوءاينعا نك ورةذهننا نا

 ١ هعمم قا ناكنملالا كلذ نوكيالو عوعدملا كاذهل د رااع هعاصت دنع مهفلا هعم نركب دادعت_سا |

 الأ مناة دحاو ةلزتم ىف مهتعريخ ادق لسا ناف نوعحر بالاك اضأ تافدلا هذه باصصأو مكسفنا

 لأ اهمان او هبا ةنلاقل لت اه لمضت الفهم ععماعم دقي اعمعس ينعي لئاق لكن اسل دنع هلل انا

 ا 0 ىذا ماعلا قوم ا ىف ةرخ“الاىفاماو اني رط لهأ نم ناكن اان دلا ىفاما اهلعأأ



 اكان

 | هنشبتا متنامالا نم هالجابم انسسفتا انلظ اشر ه-ةماءزب تتاكصذا هجوزووه لاك ىرجام
 ٌ | ناك ١ هعصلا هلع عجول فال ههبىد هو هيرابت+اامل هللا نموها 20 ؟مهلعأ اوزتعا

 ًالاعلادوجو همقو هبل هقلخ ىف هنع ةفءلخ لح ىذلا* انسءالاو بدر ةملا نمءادس اهب لد ةأنعت

 | لهجو هسفنب هلعبةلذلا ةلزنموهلدودسلا ا ةزعلا ةلزتم نتا عا نيترو از افق نيتدوصلا لدحو

 أ لذملا مسالا اعمج مهضارف نيدفصلاب رووهطظل او نيلزنملا لمص نم هوبا هملع ناك ام هني ند ىله> نم

 0 1كلدو ةسباملا ل ادلاءلالدالا ىلا لالذالا نءمهجرخ اف لالذالا ةرمضح نم

 اكءيشابنم هلل سبل مهل اخاف ابالا هلا ىلا برع -. نأ عصيالواهب هيلا اونرقتف مهتيدومع مه دهشأف

 8 هنغتزعلا ح رطىلاكور اةتفالاو ةلذلا ىلسلاع ىلا رع ةيردل لاه ذا هريغو ديرب

 | نم هش ءوه امانه سفنل او لاسءتو كل -ةنكرت ا

 |لاعلا فئثنمام هنا اذهل هم ند «لعولو ةدوصلا ىلع هاش نم هس أ ةمتر نمدل تلص> ىن هر ءءاا

 ْ لماكلا نان الازاقام هناو ةهلالاةروصلا ىلع هلكملاعلاّناو ةمهاالا ةروصلان ماه هلوالا

 نءالعفنمو لاعلان ءآزح هنوكب عوم انالا
 شن ثدح ن نمضرالاو تاوعسلا ع

 ١ وهاذه عم هنوكيو هن

 فاتخاو هتروص ىلع مدا قلخ ىلاعت هللا نا لسو هملء هنا ىلص هناا لوسرربخ ![مةمهلالا ةروصلا ىلع

 ةروصلا تاك ام هنأ لع نج-رلا ةووص ىلع تفعض ناو ةياور فو دوعب نم ىلع هنرود نم اهل اريه ىف

 | ربكلالاعالةوودلا لاكن ءهنوكع مجلاعلا ن ءلماكلا نا نالازاّماق داس در مالا
 ا هننب ضعد فزعلا ىرسسزاتما الق ماعلا ىلا ةحاحري غنم هدارق نأ 55 وصلا ىل_عهايوححوب

 1 دويحسلا مكك عا دف مكسال 2 الملا دو مس تززتعا منكن ا مهل لاسقف مهل عر شاع هللا مهضارف

 ىتلاةكتال لا نم رشا مكسفن اق مكناق دوعسلا لجال مكرع نانا ةمزعا ةبدعكل اذ ة.عكلل
 ]1 مكنم ىصع نمو هب ةيداجلا ةمعكلا نو د_مس فرشلا اذهى ماوعد عم و مك ال تدع“

 أل كدوصم عمدوصسلايزعلا مكل تنثي لق كال هدوم كرت ىصع ىذلا سيلب ان ىمتلااهادووهسلا نع
 ا

 ١ لعلابتززتعا منكن او مككرب ريبخ ام ةمهلال ا ةعسسلا لحتمتت !نيج هلا ىلعدوسالار خلا مكلستا و ةيعكسلا

 | مكصرباك ا لعمودو ل الملا ئم مالسلا هملع ليربج ناقاسماكءاسعمالا 20 17 توك

 افرفرمتارس ١ ًهلمل ه#لا ىل دتنمح لوشن لسو هيلع هللا لص دج ىء لاو مهيلع هللا تاوإص لسرلا ما هو

 تاعف ملسو + بلع هللأ ىلص ىبنلا دعس لو كلذد_:ءمالساا لعلي ريسدحسف توةانااورتدلا

 مكتولدينيذلا موف هللا تاض ىهىف نوفّرصتت كلملا هل نعمكت اكل ذ دنع للعلا ىف "ىلع لب ربج كضف
 امو او دعست مكس لئما ووك ة كسب” الاا ىلع نوزتعنئث ىأبف بّوقلاو مككداع_سؤرط ىلع
 نونموإو لسا الا سل زيستلا نمةزعلا مهل نيذل' و مكي ديا نماجرخ دقو ملعلاو دوكسلااءال ا لضف

 هناباكلا اذهنم عض ومرغىفانركح ذر قانا ل عاو دعسو ةادةفهللا ةضاب رب ضانترا ند

 قاطيالو لاقي نأزوجيالام «نمو قاطي م هنخ ىنابر تعتو ىهلاا دنت م هلوالالاعلا ىف مكح نماه

 ا 00 -ىأ نفذ هقلخ ىف ةلذل اور اةدفالاق راح دقو ققحمنأو

 ٠ لاك دة فد معااو مولعمال اعنا معلا نوكب كلدىف ىهلالا دنتسملا ىلع له دقو راعتفالاوةلذلا

 امتاناس كديزا نام ىنكل ردقلا اذهالا ام هنااكردقلا اذهالا ن نكي ملواف مولعملانمالا لصعالو
 نهذلا نمملاعلا تعفرول هناوه ةرثكلا تناكو تدّد_ءئاسم ىتا ا ةسهلالا ءاسمالا قاس هطعت
 ىههف ملاعلابالا مكحاهل تنئاقلاعلا عاشت رابوريغو هن زئتلا ىذتقت ىتاا ةفاضال ا ءاعسا تعفترا ال

 مملصاح سيلامالا بلطي الو هيلط, نا هلّدب الف هماكح ا نم مكحروهظ هملء فقول نمو هملع ةفاود م
 ىهلا ماب طب ضوهوالا لاعلان مءزح نمام هنا ىأر لعل اهذه ىف فراعلا لع بلغاذا هيزنتلا نا

 ل | نمىهلا م ملال يس ف ةمدارداع ”الا نام مسا ف قوناخ ص يلع مدي راقت عما

 ءاععالا
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 || نطوءىف اهمذهللا َناالا هتفد: ىأ قل اةروددالا لاعلا ىف زت_عمرهظاس هتمرح لا متاوةاجم
 ب>اصو وهف دبعلا نم لع ىلع كلذ ىطعب ىذلاوهنوك«نا دو#انطوملا كلذو نطوم ىف اهدجو 1

 | لوبج هلال ةسفنفف لذلاىسح أن او لذري غفزازتعاو ذوهف ماسقملا كلذ هليل نمو لذ فزازتعا
 | هنأب ىلاعت هللالاق كلذاو هسف:نماذ_هركت ,ناردتيالةلاصالاب ةجا.اوزاتفالاوةلذلا ل

 ِ لو اا تزف فاينل ادب رو ناو تورم ءايبكلا لش ديالفرابجريكتم بق لكى ع عبط ا

 5 ىنابرفصوه. موق نأن نم هسفنىج نموهزازتعالا مع وربتو مهلعربككن هند و هيي ةلاصالاب

 قملات وعن نمهن موش الن اه دبع هتلاز ازعافهرهظا هّللارماخ هللا رمابرهظ كاف ضحلا ذرعلا الا سلو

 | مومعلا ف قل |تافصنالمو.علا ىفانلقامناو هيرتافص نم ىملا عينم وهف الأ تعنمومعلا ف ||
 تافصاا عمج نا ىه صوصخلا قىتلاو ىسحلاءاعسالابامءريعملا ةصاخ هيزمَتلا ىنمعب امال تأ

 / ءام-الاّت ام اهب واف دتاناو ةلاصال! مك دبعلا فاما مومعلا ناسا ىف لاعب يلا يح هلل اهلك

 || فد ناو هللاهاكت فصلا صوص ا دنءفا مي د_.علا فصت !ناو ةلاصالا مك قا ىف ىلا |
 ١ امنع عنسم| ام هلال طقزتعا انت مومعلا ىف هب هم ايرلا تافدل ا ماش نع هاج ىف ديعل ازت ب ملىتمو امسدبعلا

 | دخأنا اذكو ةساجلا ةفدل اهذههلنمو رابح لكو نوءرشك هللا صاريغنعدمف تمكحاذا كلذو

 : مهوالاع اني رسشالاب قل فهلاثما ىلع هسف:فاهمزتعا ارهظو قلنا ىفام ماهامل هنكلو هنت سعأ نع

 د انوكمأل كلذلت مهنمالهج نيسؤرملا ىلع ةسايرلاب نور يف موا ماو موا يظ اليو مال بلا ناك

 : قلخلا ع ءهلاح هتدالو ىف ناك نماماو ل را هذه نعاولزعاذا سانلا دنءو مهسوفن ىف مهتهلذادحأ

 ل هيلع ن نك لا حأ هسف:ىفدح ل لزعم ةيالولا هن هنود

 |١ فصتي نأ هاجس عمم ىذل اير ءلا لب هتلايزتءم اوه اذهو هتسانرمكح تحن اوب اكح نيد! !نيسؤرملا |||

 /| ةفص هيمتاقلا قدما دبعلا همف نوكي انطوم دوجولا ىف لعج دق هللا نا مث ل« يك الا هل سيلا
 | ىحهللا اوردقامو مهفهّتلا لاق يذلا مولا نم قا فناح ماضونا ىأر اذا هيرلازعم ةف الخناق ملا
 5: مهدمعى ىلا ازعد ىح مهبولق فهبشال عفاراارّرخخا ظفالاب لزتتلاو مي اا نس ددعلا كلدهزغمف ةردق ا

 | او-زتناف كلذ لبق هردقّوح هلا ارردقامييزلاهالزه نواح عدلا تسلا اذهن وكف
 | | نم هاق-و همسصت ا ذهفاده لقد هنوصياوناك اع هي زغتلا و ءارريكل اوةزعلا هل اهلا اودمعو كلذ نع

 || لوقلاو داقتءالاءوس نم قا: قءايالام بذ مكس تن نأ نو ءالؤه بولق ىج هنافزعملا مسالا
 ١ هللاعي مهلوقو ءانغا نورمقف هللانا اولاكنيذلا ل وقدنلا عمد _ةاثل ةنمنآرقلا ىف درودقو 0

 رعش تائضلا هذهلائماو ةلواخم |

 هب زن لكك نع ههزت ىلع 2و حر ها ىذلازعملا نأ ؛

 هسشنو فس ن ء”لح ىذلاالا 1 هب ردن .دل كحل وز_.ءااود . ظ ْ :
1 00 : 5 33 

 هللا لكحو هب لوهءاع هءدكج َىل !نافداعلا نم

 رعش * (لالدال اةريضح ) * 5

 هحورخ دنءو هبلوخ دلادنع 0 ْ) هتيعل زعملا وص لدكلا نإ 0

 | هجورع دعت اذ.عهناوحكحا نم هاندا هيننح لذأ اذاف

 ناسنالا قا ال ىلاعت هناالا قلختا هللا قل ةرمضحلا هذه نمو لئل ذل اوهو لذمل ادم ءاممسا ص ىعدن
 هواهجام ةكتالملا يلعت هل لعجو ةكتالمل اهل دح“ -اوءامسألا ءالطعاواماما هله هقلش لن
 : 0 اذ ا ا نمدلسأ ىكعؤبلا ةرعدب مقتل هلا دوهشف كرا |

 نو : 4 0 َ

 «ع



 بد

 | تعتفناو لكشت هلءاج ىذلا ديربتلا نم هاما ىطعاو ىلقلا ىفّردتسا اذان تاذل ا ىنالومه لخادلا [؟
 ىلعجرخفهسف ةرودلا خف دءررصسلا هعزيقرطاوأتا نم باقل ىام ةروصسفاا!كلاذت اذ

 || بج ا اكوه لب نا:زلكو هذ ةأشنلا هذ_د ظفح هلرصسلنالهري غ لوخدل جاعزنا ب ورخ هتجردم ْ
 طفلتن اف ظفاتالوأ مالك, سفنلا كلذ بحاص ظفاّي نااما ولذالف جي رخاذاف بالا هدس ىذلا

 1 ظفل لناو ىلقلا نم هيسستك ا ام ةروص ىف ديزيف فورا نم هب ظفاتامةرود:ءاوهلا كلذ لكشت ٍ

 رود انذلا ىف ةرخآو اندامتاد مالا زححهرا انتا نم فاقلاىف اهايقىتااةرودلانيرخ '

 8 دحول لازيالف بيطلاهل ىندةتةرخ الا ةرمض- نالاس .طالارو هديال ةرخأ الا فو ببطو ثدمخ ىف ا

 | اذافءاقشلا مؤ .-اصاو دروأ ني نيثيمللا ىلع نودغبف نوديطلار تحب ىتدبيط دعباسط |

 الأ هلاو لوععت هللا ى وسامو هنن مكلا و همضغتقم_ههللا ةجر نافرعغالراع ممناثدح نك اهلهاأ

 | سف: لوعجم وهامث.> نمد_عاسباو ه_لءوهامثء> نم طق هللا دعا لوعت داما ا

 ]| هتلااور دقامو مه لاق نم قح ىفهدابءرذع هللا ماها هب دس فدطل هناف رسل اذهل نطُتف دياعلا |

 نك ل عج بح اصوهف هللا ىف ددةع بح اص لكف لها ىف هزئملاريغو هزنملا لكلا كرتشاف هردق قح |

 ظ لمسلا ىدم ودو قل الوش هللاو دع نمو دبع نم ف رعيأته 2

 هاوان نم ىل_ءرهقلاو ةملغل ا همطعتو ىبلا عيشمديعلا لع ةرمضحل اهذهو زعملا ديعاهم اص ىعدب ِ

 ساسقلاكوهذ قولخملا زازءان زتعب ىذااودو قلساق اهل ةروصال ىتلا ةيذاكلا ىوعدلاب هماقمف |

 | رة قتاط هنتر اذ هلو هلع ضوصاللا كلن ءملذ كش قطني ةغورااللا عاعتسالا ىف |
 || ىلاعت هللا لاق امل مككساىف الص ا دلعج نمول_هحامناو ةعورمشملا ماكس الا فس اسقلا ىنعاىرخا ا

 ًاةفاشملا ةلاسرلابنيقوصوملا ءالؤها هر ةءةلإ هناركحصزاإ اونطفتاه نيدمؤمللو هلوسرلو ةزعاا هلو ا

 أ نيذلاوءاشلقدقو هذول الازاو ءالا مهانوررك ذملاءالؤوف سانلا لاق اة نام الا و ىلاعتهملا (؟

 ملمالا نيدلاهقئازعالو نيدلاالااوزعاافالؤ يالا هن دزع امدقناّنا ىلا اورانت ساسقلا اولا ٌ

 |تششف هللازاز ءامدز زعلامهل نيدلا نو:موملاو لوسرلا وهو قول_*زازعانزا ازعانيدلل ل_دددتدق |[

 أنك انواعبار الصا ساسقتلا ناكة رمضحلا هذه نك :مكطا ىف ساستلا تف لصالل تيئام عرفا (؟

 ٌْ /ثيلثتلاو هجوب لوصالا ف عيرتلا مصقتمدااإرضالا ف لوضالا تيقب ةنسلاو باكلاب انودشم

 افصل قتئالث تادرفلاهذ- هو نيدرم نماه نم ةجاتشم هلك تسكار نست: نفل قلاكسح وا
 و نط اوو طال ساو اع :الا ناكنف هطرشو صام ا هولا ىلسعءثيلثتلاو عسب رتلا حصن ا
 هللا اك اموهلوسر نا ىل_ءهمكح رق دقهتلاَن اف أطش ناكو لو داهتحالا ها طعأ اذهف نيعلا ىف |

 هتشاخ ناطللا نم زازعالاو سوفنلا ضعب ىف نعأ سامقلاتانئاالا اهان امو اهاتكامالااسنن

 و ملا اهل ناكترهظ ةروص 6 ىنهلل ىفاا ةزعلانالةواقشوأ ةداعس ىطءبامم ناكمحو”ى ب ٌ

 ىلع ميركلا تقوى ىبلا عينملاىأيركلا زيزعلا تن كنا قذهلوق لثم "قشلا ف اهروهطظتو ْ

 ةحاباو هلذ ةلاس ىف كلذب هسمطاخ هنال هدب رخم ىهو ناك كاذكهناث هب دب رذ» ىعاق كموق فو كلما |
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 اما راب“ دمح + وح

 م محن 47

 ظ * ( رعش زازعالا ةرمض- (*#

 هت انف ساق عدلا 216 : ا 2 ىدلا  ءكانأ |
 همتاع تقولا ف همركا نيا ىف هتريض- وة ريجسم قأ اذا

 قالا ةروصد د.علارهظب نا راس الا وطال ادد دانسع ةعمرعا عقلا نااار دبع



 ' اس تجذب ننس هوقب ل لعو تاجرد رضع قوذ مكضعي عفرو ىلاعت هللا لاق

 1 ند تجوال ادانة 2 نءري_ثأ دقو همف هتلآساهفكلاّوسلاعضوم هئذذعا دقف هتلأس ١

 ا هناحسس ها مانت هدب ىذتت ىذلا طرمدلا ىلع اضي أانل أس امف نحن هسجف هرّرق ىذإا طرمُلا

 ! وى ةالامما ىلا تافص ىف لوي نمو ىعسملا نيعوه مسالا نوكة نه ىف هئاعسأ نيسعناك

 : اهني نكمل تن :اك ام تن احح ضمد قوذاهضعد ءاع«الا ىف تاحردإ!ةعفراس طمع دقو هريغىعهالو

 1 دوجول رمصملا طرشل ا هنالءاممسالا ىف تاجردل | مظعا "ىلا ةجر دنا ملعذف هني” بس اير ذساضعب |
 ١ صو. ءالؤه لل نال ديرملاورداشا | نم ةطاحا مظءعاواةلعت عاملاعلا نملاعلا ناوءاعسالا

 | تحب املا اانا مواعملا ع ب لعلا ناك املودن د اكح ماعلل م_هف ملاعلا تاعملعتم نم قلعت
 ا اهتةة-اذا مولعملا هم كاد رذمولعملا هنطمرا جالا« واعتلا يتم ارهظيالو هسلقتب سلق مولعملاريخت

 || هنمعوقحلا سفن نحل ال تاع 0 نمو تاموا_هملا ىعأ تاجردل ارئئاسس لايت

 00 تك مفي طل لإ دف موي هل
 أ ميلعلا مسالان ءلزنتاهلكء امسالارئاسو ميسحرلاو فؤرلاو صامل قلعتلا ىف ءامسالارباسسو

 ا |١ مولعم لادملاو ءىشلا ىب مك الا طال هناقدد_حاو ةجردب ماعلا نع لزني هناف طرا الا ةحجردلا ىف

 ١ هل_.ذعاذا لاحاب طم ,يوهف رطل | تالت اوصل شدد كال انهذ لاس .كادو-وىف الاع ئدد ساو

 | داخل ةلرملا ىفنكلو انشهد لماذا قد ءاماا امظلا همس ةع.شب بارسك أمشم هولا 17

 [|امل ىلا كاذكو ةطاحالاب فوص ومري_غم اعلا امولعم لاخلا ن وك عم لاخارهل ةطاحا ال لاخلا نع

 اذ تال هلع لك كل ذكو اه 15 "او ةمهلالا# امسالا نامعار ووظىف ه.ديسلا هلنأك ةيطرشلاة-ردهلت ناك

 ١ ءالكلار الن طار نك كل 1 درا مدا اهنعنوكي ذبح احلا مكحاهل نوكي نأ 1

 ا اهاكت ادوجوملا عصف ةامل!نابرمس نومراعي نيذلا نثةتحااباراالا باماالا نو اند 1

 ةقل ع

 ١ هلا عال موردكداو سو قرسشمداوس هش لاي يح عملا ىنعملا مام نوروا_مصرعواهرهوج أإ]

 . اهمايق ضارعالا عسبمج ةايخلا مايق كل ذكفريسخ هدعام و داوللال لحال قارشالا لعد

 ا الا هقنا عبسيالو هدم جس وهوالا لو#و لماحور هوجو ضرع نمءوثن رماق رغأ اولا ناسعأب

 1 نيعلا ىف همىشلا هل جن م نيبو عدستل ا هل عش ن مهني ءاسب ردت متساوي سي نع ماع

 ١ نيلئاعلا نع يمنا لافآكهسفنب هسفت عيسو هسفت ىلع ني هلاحسوهو ةفان# هوو نمةد>اولا

 ْ عمدا قلأوأ تاقدل ناك 1هلع ءانثلا ص رءميف كا ذ كحو ا: .+حاض رقهللااوضرقأو لافو أ |

 1 مامالولوملاعلاالوهتاراع هدنعا.ةفرعملاهذه ل عملا عااو ىلاعت هللا فرعب ل نمو دمشوهو || |
 || لماعلاب َقأو هبر فرع هسفن فرع نم ل سو هيلع هللا ىلصهّننا لوسر لاقام هانوّرق امكتص مالا

 أ اهىلوانشل نايدقفةيدحالا قف لاكشالا عفربل كا ذو لعلي لو دحاو لوعفمىلا ىدعَت ىذلا
 / هبوىذلا نازملا ةرضح نماسهلبق لاو عفرلا ةربض- ةرضحلا هذه همض:ة:ام هملاانأمو أو هاماضف
 ١ هعفرب حلاصلا لمعلاو بيلطلا اكل دعصي ه لا لافاسلعلاةجردلا ق ملا تناكذو عفروو هللا ضف

 ا دسامف قب ثسناف ب تم ءدحو بطن ماك ءلغان رؤس تدسحت تدرخاذا ةماكلاناف

 ْ داش ابك ناكل ناك تاكاقتو فروض ا ملكلا نم بسطلاو دوعصن هلام هسق

 ا اًذهميدعدف ةملكلا هذهلان وكريم ىأاك اربولع نمل اثنا لمشلا كلذامادل«و الع رشا

 : قلل نانامماوا انامعهتلا لها هدول كلذ لكثسسحلا ملكلا نعاس زي. ةعفر دوعص هلل ىلا لهعلا

 | دوو ققح اني 000 م-هفنيو كتاف سفن لكف
 لإ سهنلا قحلا هيطعيف هسفنت تقو ىف لاخلا رم هيلعديعلاوداملوه رب وهخاأو هل هيووش ساقتالا

 مج



- 

» 

 <( رعش ةعفزلا ةريضح )*

 تاحرد مصهريغعقوو اونمآ اموق نمهملا ندوملا عضرب

 تاجراخ همكحىف تالخاد || || ىراكس اسوفت هبمهارتف
 تاسنىف قد_دلات هواماع قدصد تاسق هيد 0 و

 ا ىهوتاذلإاب هناحسمل ةعفرلاف شرعلاوذ تاجردلا عفر ىلاعت هللا لاف عسفرلا دبعاهبح ادصىعدب

 ]| ةلاصالاب دبعلل ضفخللان اذ ,تكحالاىف ضفللا ةرضح نم ضيقنلا ىلع اهناو ضرعل ابدعلل

 ألا فةوماهلىتلا ءاوسلاتارمض> نم ةريضخلا هذهناهنمحو 500
 ل باد انف رعبل ديعلا ا هتهفقوملكىف فقوت نيماقم لكصنب ىتلا فقاوملا ف ءاوسلا
 ١ قساتعاوهنعل دقت ف3 اىذلا ماقملاف ب تاداالا٠ هما ان عزكم هملا لقت .ىذلاماقملا

 اهشرهظ تاجردهل ل_هق.تاحردلا عسفر هنا سفن نعىلاعت هوا اوسلاةرمض> وا اوسلا مقوم

 اونمآ نيذلاهللا عفرب ه.ءالعلا هدامعف كلذ لثملاقو هدايعل
0 ْ 

 00 000 3 2 1 0 نمهناغ 0

 تا نوكيدقو 5 يف وال 0 ما

 عقرإل ارتست لاح ىف كحاو لعاف مسار 2 ةجرد نم ىلع لوعفم
 أ عاف ف٠ راع

 ةينغلمال!نمقاسلا ثلثلا ىف لوزنلا ثددح ىفو همف ةعافشلا ء ئس 11 لًاساذاء ىلا ىف نسحلا

 | ارضسم عفرالا نوكينا ىضتقا ةكاح ةجودلا تناكاملو لّمءنلرو دصلا ىفامل ءامنوةياغكو
 ايي لاو الل مكاو لاف مسار ا 1 ل دا دبا نوكتتو لوغشم مس ١

 ٠ ا رد ضع قوذ مكضعب 7 رو ل >وزءهتلالاق لوعفم مساهلرخمملا ةحر دن عةجردلا ىف

 مهالاةندهونو هوم, نا اضياهدابع سها اكمه اهنو هدابع سعأ هنا مهفاف انركس اضعب مكضعد

 اننسن نا انذ_خاوتالىهلا لمىو ةمعروءاعد ىعسو ىمالا لثم ىف انجراوانرذغا اولوق

 مهل لوقين اهلنا عاوءاعداضي ا ىعس و هيانل ةقاطالام انلمال ا ارمدا انيلع لمنال انأطخا وا
 اور الاه ددكح و دعينامعالااوذةنتال ىهااوّدهاعاذا هللا دهعد اوفوا دوقعلاب اوذوا

 8 طابا حرر ةالتتتج يتاجر دل كج انديسو ا 4 ىلع ديعلا ن نمو هتورجو

 | ىلا ماقأف ةبغروءاعدىمسيدبعلا ق>قوا.مبوا سها ىعس هللا ودى ىهئااو صال اذه تاعدج

 || لزنا مم 4 هعلخ ىلع كلذامتا تاجردلا عفر هلوهو ضعب عم مهضعد هدابعهضماقاامةرودد هسفن

 لاقاك تنسكا ع سفن لك ىلع اقوه ن نك[ ىلاعت لامتقاويسك امبو مهل اصع ماعلا ىف مسوعم هسفن

 هللالوسر نءدرودقو هنلثاع نم ال ضعد ىلع مهضعب هللا لضفامع « اسنل ا لع نوماوقلاحرلا ىلاعت

 انفهل لد اعاوناك ا ذهلو نول.ع هللا ىلا و النا نال مهب موقمف هللا لاسع قاخلا نا لو هملع هللا ىلص

 . يوم انيفوايتم هناهمن اذكهالا مالا نوكرال هناف ةقشحو هم الضف ةهلزملا هذه ىق هسفن لزنأ

 انيضوانمنكك

 فر تفرع امو

 اين 2 مع اكلم

 يلق ءاحا نكه أ 1

 لاف
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 كلذك اهمالا ةماكلا ماكدملا ضةةعالن اسلل ىف ضغللا ةاداكه ضعبل هضعبناف ضفانا متر هتيترو |[
 لزني نا اذه همسة نم بالف كل ذريغ نكمالوءامشالا ةطساوبالا ءاسشالا نمق ملا هلعفيالام ]|
 ىهو ماك الا نم تاودالا كالت هملع ىهام بسحب ضخ اتاودأىف فرصا ضان اة رولا ْ

 عسجو قوىلاو نم كلذكوريغلا تام ةيادنلاو دمكصأتلاو ضيعبتلا ةتروتناعتسالا ةترو ا

 ىل-ءن# ةريثك بنا هىف ةداونيعو داو يكحم# رهف ىلا فروداهل ضفختا تاودأ |[

 ريغتاق ءاملانمتب رش نيستلا نوكتو فسغرلا نمتاك [ضعبتلا نوكتو رادلا نمتحرت
 لازوامسااهنمهيلع لو دا اريص ضءن ىلع اهضعب لش داذا هنا مث ضفلتاىف مكحالو نيعامل ||

 نعريغتيال تح هءاش هيلع ق ياو ةفاضملا ءاعسالار ئاسك ة فاضالا, همك عجربف ةقرالامكح هنع
 امريصفنع ىلع نمتاخ دفنيمأاةهجداراىلل5 ةرظتايلنانيعنعنم ع رعاشلالاق هتروص

 نءىلا ةفاضم انلقاءكحح نياو نع نيع نم لومعذ ةمفرللا نعامتسرخاو ةهللا قع أ

 كال ذكو دعب نمو لق نم سهال ا هنن لع ءانمل نم هملءىشاما ةرودلا ةضوفةغربغ ىبعملا ةذوفخت

 مكل سضابل نه قا نعلعفاانرهظاكدهاشل |ىفرئالا ا ,تعرهظ ىتا !ةرودل !ىف قادت ان وا سلتو

 اس'اغ ترهظ ا قالا اده تاقناو

 1 هلق تك ان قالا د ردو الاولو نئاكن انامّو_!ادوحوالولف

 قول# د:سااماه دنع هللا ناالولف با.سالاىلاملاهلارثك ا دانتساناملعت تنأو رثأ اهدنءرهظالو أ

 : اهدنع سانلا نمو دبالو اهم لاه نم سانل ا نخاهدنعالا هانلتعالو اهنمالا ارثا دهاشن ملاناق انهنلا ا 1

 اكد او ادوهمشاهبو ال_ةءاهدنع اعم نب مالادلوقن اند_هاثامدهاش نمو نو ددالو || 5

 : كْنم باط لهف «..اء لك ولو هديعأق هلكرهالا هملا عحرب ىذاا لصالاوه كل ذف لوبا اورادتقالا ىف 1 ا

 كءلا لمعلا ىف ةفاضالا ىطعتانه عِش نمد, الذ نولمعت اع لفاغب كب رامو لمعت هفّدال سلام | 7 1/1

 اند اولع ةراشالا هاو نوملهعتام قاو ىأ نولمعت امو مكَماَح هنناو لاف يىلاعت هتئاتاخ هنوك عم 1 ظ

 هلدحاولا ىهالا نارلعتلالاك ..!اهفاضاام نيعىلاعت هلا فاضاا هنن ىاذناو كا لمعلاف يلام 8
 قليلا نيبو ىلاعت هتتوه قا توهام ثدح نمو هلع كي ز اوكي ا هفاضا ل عود ام ثنح نك هوجو

 لمسلا ْ

 ضذخالا ماةءىفناكناوملاعلاف اهنمةسرلا ف ىلعا ءامسالا تناك ناو ا جةمق# ةماكلا |

 || مسعلا ةتراهلف ضفاتاالا ىطعتال كل ذ لك ىف ىهوابت !ىهفالتخ ا ىلعءابل اا داك ةرثكض

 | هباغلاءادتب ال ىهو نيعلا قالو متكحااىفريغتتال ىهذ ةمولعمابتاذو ضفانااهمكح لاح لك ||

 || انه ىهفاضوة#نوكلال ضفاختاو ةضفاخ ةلا مالا اهمال رهاظا ىف ضخما لع نعفرهظ» لو

 || هلزر[ثدحملاف ثدحنارثأ اذاقي رطلا اذهىفلمعلا اذهوناسلا فردكحوهورعاشلال وق

 /| اذهفهللاالا رثؤمالو رثؤمال ه.فرئالاو فرعلل ٠ انبلا ةلزاعدل ثو دملاو ان'د< نوك نا نع همف هرثأ
 | دا الا ىف قا. قل تا لعفلا ىف سلم دةفقاخللال قلع ا ةرودل ىلع هلا لعفناو قد- ةروصرهط قاخ 1

 رعد اريسفت تاجوزلادارملان احح ناوانهة.هلالا ءاعسالاىلا ةراشالاوّنها سابا ناو | ١

 0 ا هذ هتءفخ [قاذلا اذ هتلقناو

 هرحأق ىلاعت لافو ثب دس | هرمصنو هععم ل قلخلا ةروصىف قا ارهط ضفتلا ةرمذ> نك ١

 .ِ نيءعباسسالل ناك ام بسلا قسقتو بدنلا ,كج الولذ غالرا الا لوسرا ىلءام جون ىجوالا /

 - ٠ .٠ .٠ .٠ « ءهإ م

 || ىدهم ودو قمل ا لوقب هللاو نش فسطل هناف اذه ةفرعمنع بعت الغ ظفال او ىنعملا ىف ناقرف لمعلاوأأا |.
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 تاه

 ؟عمه

 ا لوهجت ىنءاامولعموالوهحم اذن وكام طسلا نمو مهام هنف نوكيا عام عمق نوفرمهسسف ا

 لوهجمل ا هطس ىف ف رهتيال نم لقاعلاف ةملس فرعي الواحرفو اطس هسفنىفنادنالا دعق ىلا 1

 احرف هدير اميوا هيفمدنيو هضريامب له هالا ةبقاعىفهلرغسإ انج فرعيال هناف طسلا هيلعمكسامج |
 مكحت اتدلارادإاو هب ماق نعف هناطاس ة ووو بحسلا لوهت هن لك اودامناهسف”ىئالا ركملافاطس وأ[

 لأن هتلانفهلذذواهرصصتيو هقفونام بسحي هملعاماو هلاماف لع ىلع لل ىف فرصت لءاذاف اهم أ
 أ نموعدفةريصن ىلء وعدن نم هللا ىلا وعدن ةرمذ1-!هده نمو لهعلاولوةلاىف لازلا نم ةوصعلا |[

 | ضبقلا نا لعب نم ضرقلا بان نموعديو وعدملا ند ةياجالا ىلع نيعي طسبلا نا ل_عينم طسلا بان

 هذهى لمعتسنا ىئِشاممظعا بدالاو هسفن قحىو هنععوفدملا ودىف نسا ىه ْ

 لسسلا ىدهي ودوقملا لود هتلاواهلتاوءرذ_<دأاق سوفنلا ىلطم طسل | ناف ةرمضخلا

 ! *«( رعش .ضفلناةرضح)«

 ظ هفرعي سل مسكح عضاوتلانا هضفتع هلل ىذلا ”ىلعلا الا
 هع كر هن رخحع ل حردىلااماركحا ىلا لزنت

 هس ضغد مق هسبك مق هنا ر نيسيعت 6 قالا مسدس

 هضم اءندىذلا ماسقملا ندع اهعجاناوك الا ضخ ىذاانا

 هضهن: نوكحم اناغلعامو ىدسع ”ىل_ءلاول همه تعذر

 0 تارا لاكمال 1 | محام عاردلا وااو تمرلا
 هضغب لاخلا ريفس ءاحو ادح بداىذ باقىف 4 ت_اعج ىلا ||

 ص 0 ا اًضرو مكلأسي موملاك انا نيدياارفص

 هضَرَخ ريخ ىلءامو لاسع || || اهعجلا لام الا ىهتنءان تاقو
 هشفري قمل هارياموب هاسع || | بكر نم هناي .ىدلان هسقرع

 وهو ل وأ هلام ىلا هناذ ىف مسقنادق دو>ولان الءاو ضان ا دبع ىلعالا الملا ىف اههح اض عدن |

 ةعفراهل مّدَعَتلا لنمو مّد_ةتلاداىذإا وه هنمدقلاف ميدهلاوهو هلأ الامىلاوثداحلا |
 هلم دمملاناف همدقتتل يدقلا اهقحتس ىتلا ةعفرلا نع ضان الاهل رخ أت نمو رخأتلا هل ثودملاو

 الين عيفرلاذخ ايف بتارملاىريو هجازالو هلراعي هل عزانمال هنال اهاكت ارمضلا ف فرممتلا |

 ْ ماقمزاحو فرمدتو دوجولا ىف هم دة:دق يدقلا ىرب هناه بتارملا ف فرصصتلا كا ذهل سدا ثداحلاو أ

 || فرصتي نا قحلادارا اذاف ضفللا ةريضح ىفالا فرصت هل نكي لذ ضفخ وهف هنعلزئامو ةعفرلا |

 وهفلوزنلا اذه دعراهنع عفترا اذا اهماكسأب هيلع مكحاهيل الزنا ذاق هيلا لزب ثدحملا فرمدت اهيف أ[
 لوزتلا دعب ةعفرلابرب_كتملا ىلوالا ةعفرلابرابلسا زيزعلا هلوقف اريكتم صال عاسف:رالا اذ_مىعسملا

 روص لح ا نم ناك ام ث دعما ناك اناقامناو ناك ام ثدحن ا ناك ثدحلا ىف اهناطاس ضفالا ةرضخل |
 ْ ىلاعت هللا لاو نابتالا ثدحت هناذ هللا مالك نآرةلاوهىذل ارك ذا | نامت الج ا نمو هث دم اما ىلا :

 2011| ثداحلا ناكانلق كل ذلف هنايتامه دنع ث دح دقو نآر قل الا سلو ثدحم مه. رنمركذ نم مه.تًابام
 هضفاكلا ىه ضفللا فورح ىلا ىرتالا ضو لاو ضفاف مكح نوكيةرمضاساهذ» نك ناك
 لوف ءامعحالا ةجر دواء عمب ءامسالا ف ضف1لارثا اهلف كلذ عمو تاج ردلا ندا ف فرملاو

 ترآنةملكاا نءاهلاتضفخ ىتلاىهف هتلاةلك ىفاهلااهلوم_عمو ةضاخءاسلاف هتتاذوعا

 ا



 ا(

 هلظ ديعلاان أو || || .اتلصا قااوهف
 هل-ظ هنماناق همشغ ماد اذاق

 هلك مالا ىلل؛ || || ىصخ صا ىلام | ٠
 هلضفاذأشي نا هلدعد انما نأ

 هلصق هتدد اناو انمعد سدح 0

 ةلكشف هني نإ موعم لصف ١

 هلثمو ىذمشنعع || || هضفوىنا ذلكش

 لاوحالاو اهفالّتحالط سلا فانت فات "لاحم ناري غنترضلا نين "اه نمهدابع ىف مككسا هلذ

 لضرالا ىف اوغل هداسعل قرانا طسولو ان داا لد هاو فاينل تال دا فلتكف فاتك

 0 اا عزت دق هللا ناخ دعت الز عل حت تسلا موكل طسل اة ا ىف هل قلطاو “ان امراتَم لرنأك ا

 هعناسمو هدودح دنع فوقولاو ”ىهلالا عرمشلا هيىعاو لوسرلا عاس.ئاب دمعلاف م_هرو دد ند

 عبتملا اذهقةمحلا سدقالا بام اقرثؤد عاسالا كاد ىف هلدعتسس ناهل قش ىذلا ندالاب ١

 ندالا ممفش ناهلا قلعا طاسنا دنع ايئدلا ف دسيعلا لاك هل طسنا همحأ اذاو هللاد.ذف |

 كح فلتخ ناو هطشدلو قالا صض.ةأ ضل ديعلاو قدا طس ١ هرثاريسي ضيقودو طانالاف ٠

 0 نمو بداللا م دلا ىف طسلا لامكح لاخلا نفى اكنلا لحال ايدلا ف نعاهمف ضيقا

 مهةفو نم سانلا نك طسلا ندمان دلا فوسعا ضيقا - نانزاغ طوتقال اندلا فرشما لاك

 اضرالاعوأ هللا ىدرباع ساذلا كدت» ن مكلذَن ءةجرد لو أ مهيدبا ىلءدابعلاحارفا دو-ول هللا

 اذهلدرف :ءمقيالو هنع رم له اشال هر عكرال فلان كد نحل 0

 صخشلا ا ذ_هردقب لهالا اذ_هوهنبآو ةر حسم فرعل اق ىمههاودو انزوسانلا كدْغن ىذلا

 د.عق طذسالو هما ضرال ايوا هللا ىذرباع هان دق دقوامسالو ىكباو كدكاوه هناو ىلاعت هلوق ند

 هنلا لوسراناكو كلذإ ةرذسم ىمسملا اذ_ههنمع ىفمظعيدوجولا ىف قالارامثآو ةلاو- !بةارأاهتلا]

 نكي دك راع لءأناكف ةدامىف ولالا فصولا اذه دهاش كتب نم بخت سو هيلعهتنا ىلسص |

 ملسو هماع هللا ىلص كلذ نم هاشاحو ةيركسلا همف دقتعي الو هيرست نق ملسو هءلع هللا لصهللا لوسر

 سو هيلع هللا ىلص دنا لوسر ناكةرمضحلا هذه نمو هلئا.ءاملعل اهنم كلذ اعي امها الت هده شي نأكل
 مهدالوا نوكح اضي فدك كولا ارباكا ىلا ىرتالا مهر فيو كذب مهطس اسريغصل اوزوكعلا حزام
 روض هتسدى ماما ادهم قة نم كولا ن ندرا لوريغدلا كدب ىتد ماكرح ىف مهءلاهينولزتن اع

 نيقراف امع هدتعرتشاخاناو هدالو ازاتعس عمبولأ نركب فال داعلا كاكا ل 000

 1 ادع لداعلا كنا“ مه . ًارام لمد مهنمرأ لو ني ريثك أكو لم تبأ اردّقلف ةعاجلاهذهروذ< |

 مرا ايهقفر نمتدأ ارو كلذ ىلع هتركشو ىدع ىف هنم ظويو هلت اَضو "ل نم كلذ ىرأ تنكو باسلا

 قرفلا نأ ل-عاو كلذ. هعفت هانا وحرأو كوالا ن نم هريغارأ مام َنداداهلاؤسو ّنِهلاو> ا دقفتو ظ

 ءادّسا نوكيدقو ض.ةنع نوكيدق طسلاو طسنءالا اديان وكمال ضرما نا نيترمذلسا نيد
 ركب ىفلا ظل دي يس ايس ىمهلالا بضغلا ةمهلالا ةجرلا قي_سءادس الاف

 عببلا اذدهو ضيةدعب طسب ادهف مهمبادعلا عوقو دعب هدابعابم هللام رب تأ ا ةعرلاك ضيق ةدعلا ْ

 00 وكيدقو ةعفنملا ماع طسل اف ديعلا لًوياضيق بحولام هدعبن وكل نألاعمىاثلا ١
 اورذك نيذلانيسعالو ىلاعتهلوةوهوامثا اودا دزعل م جل لطيف فاازخلا ىلع ملا فادراودو ”ىنْح

 ان دااورمعل | ىفاطس,ءالمالاو نيهم با ل ودادزيل 0 م 2 ا قئافأ

 م



 الدول
 || نوكلامهنمو بهو نع نوكيام ضيقا !نذ الملا ىلاوا ضرغل ا ىلاواعرشل ىلا امهتدسن ءاوس '

 || ثمح ىلا بنانا اثانع نوكمدقو ريشلا ضبقالا سلو راش !نعو ءاذصم نعو مركو دو> نع ١

 ظ هلع هلا ىلص هلت الو سر ناف هسفنىلا هس ل ثدح دنا عماندا هللا ىلا هفضتّلو كسفن ىلا هئفضا ١

 | كءوسيام لكفّكةن نك ةئس نمكراصا امو لاهو كِملا سدأرمشا او لوي ىلاعت هللا نعمجرتملا سو ||

 | العف هترطن اذا هارئال كلا قلسا «فاضا الو كل ا هفضت ل مث معا هلع لطي لولف كقح فرس وهذ ١

 | ءابسملالا ىلعو ءامسشال ا ىف ”ىهلالا مكلسا عم ف تفر هظ هللا دنع نم لك لوقي فدكه يلع مكح ريغ نم ٍ

 | ةرضخلا هذهنموهب ىنتعاو هللا مصعنم ىلعال ا ماقملا اذهدهّلنا ظفح الهناذ امودعماسي دانكن ١

 | نمةهج نءكلع هفاعضابو هيدوعبلالا كم هيلطام هنا لعتو ضرقلا نمْكْنم بلطام هّللا ضر: ١
 ْ ضرَلا ف نسل سدلو هللا ضرقاامتاف هللا قلخ نما دس !ضرق ا نك نقولا ن رم هانا همطعت ا

 || اطيل اوهو كلذ تلعج نم ديف كلذ دنءلعتفريغال ضرقلا كلذا ةضياقلا ىه لنادي ىرتناالا ْ
 0 للا حيرخ ام هنال هسفنبو كب كذرعما هنا لقلا ض.ةكمملعالال دلل هضبشب أم هضيقاماو مب ركلا 1

 | نابعاتتةحت صخشلا فثك اكو لظ نكي ملروئلاواسمشل اذلولو لط نكي مل تناالولو كنمالا |!
 |١ امهم نكما نم لوءقلا نيبو ىهلالارادتقالا نيب دو-وملاىفانرّرقاك هنو كنس سهالاة لالا ]

 أ لئاللا فشكلا مكاو قرشملانيسلا عفترا اذا كلذك تداخل ادوحولا عفترا امهتمدحا عفترا :
 || هدهاشمدنعلظا تش الادهلو ةملظو روورث [نملظلاف لظلا ثد> ام ه.فقارشالا اذه ذوةننع ءأأ

 : مسا نم رونا !لياقاغ وتلا حاكش للا ىل_عةدالو ةلظال َنافاهنبا هنال ةلظلا تنثتالاكروثلا |

 ٍ سوق لال هندالو توكتحاكنلا عّديام سفنبو هلرونلا حاكن وهقارشالا كلذف قرشأ ف رنكلا ١

 ١ ءاوهلا غابصنا قربلادو>و نامز ىف انلق امكح د> او نامزىف ةدالولا سفن لا سفن حاكمشاا |

 لأ لظلا اذكهو لوةعءرخأتلا ومد تلاو د اونامزلاو اهلراددالا لارداوتاسوسىلاروهظطوأ"
 || تنكام كضمق ىذا !عوعسملا ضيشي لواف كضيشيامةيؤرو كضرةيام عامسةرمضحل اهذه نمو مهفاف |
 | دنع ضرغلا تازاولف كنمالا ل_دلع اخ ضو.تاا ضباسقاا تنآفةيؤرلا كلذكواضومتم ١
 ٍ دانتسالا نالمل اعلا نم عفترتال قرشا هذه نارغاضوبة من نكت لو اضباف تنكل ب رلاوا عامسلا ٍْ

 ِ يأ باتملا كلدفرثالا دوجوب قارب ااذاف صضقااالا ساوهللا طغءااماوعشاهلوةدبىوق ا

 ا ضارغالالنالا ا ىبهتشت ام اف مكلو نانملا معن ىفلاق كِل نإ[ همكح ٠ نمديعلا جرد

 لسلا ىدم وهوّقلا لوي هّللاو ناسنالا ىف همطعتامو رمل هذه مك كتف

 *« ( رعش طساملا مءالل ىهو طسلاةريضح] *

 هللا ريش اذا الا ||| هطسفلقاعلاحرفدال

 هللا هلعب هنمو || || دم قداص ناسل ىلع

 وهالا ىثذال هل |( || هلوقفف قداصلا هناف

 || هللا اهلعا امنوكل ||| هلاسراق دص ىقىرتعال
 وهامهلل.ةذا لوس | ||نملاقاملئماولوءالف

 هتادح الاناث حرفاف ||| ةلوهت مام” ةسعان

 هتجر طسو هبضغ عنم دف هللا ىذرا نخاثي دسوامع دقرئاو مكح اهلو طسأبا ادبعا ربح اص عدي ا

 رعش طسو ضن هللاو 1

 هلسحاك لاو « هلك مكمحلا فق ٌ
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 يا ل ا تاتاسسسسس»)

 مولعملا ىف رثا قدما دنع لعل سداو مولعملاو ماعلا نيب ى موتامولعملا ى 00 قيضلا ىلع علا ةريدقا

 لاحم اورثا همف كلعلالو هب ْكلإع ثمدح ن نءهمف كلرثا الو الام لاما ل_هتكناف هنعرخ أدم هنال الد

 باعك اء هم هو ام فال مولعملا ىف هلرث االلعلا نا معاند ني لاسكت هنا هنلعلا لاطعا +سفنل

 نءالاعرشو القعةمولالاةر دقل ا نعو اذ شكو اعرش ىهاالا لولا نءتاكماا نامعاداح ارظتلا

 روهظف معلا كا ذيره اظريغ هنا هب قاعت امرها هنأب ةملاعلا تاذلا لع هب قلعتف هنمعىف نكملا رهظيذ لعل
 وهاع ملاعلا ند مملعلا عوني لاح نم مولعملاةرمض-وهفملعلا ىطعاهدو-و ىءاهروهظ مدعو مولعملا

 هناريغ بسن ةقيقلا ىلعاسهاك ةيونءملا تافصل افرلعلاب فوصوم لك ىفاذه مولعملا ىنو ءاهاذ هيلع
 كرا تمهفاذاف مولهملاو لعلاكرشأتتةبسنودوجوملا ىلعداحالان لوقلاكمت د ةمسلمم

 لسساا ىدبم وهو قل !لوآي هللاو هماعو هام ىلع ملكا مالا تعد ريض ا هذه ىف

 1 ضاشقلا مسالل ىهو ضبقلا ةرمضح ] *

 موق مالافهتاذف | | || مولطم ضيقلاناكشال
 موأعد هنن هكذا ظ هترسا:ل امولعم سلو

 «مومغموهو ىذعْل اذا || || هفو> نم فال ا هاعب

 موبلاو نايرغلاهرمعي | | هراطأ هبكبت هلا
 هلمم 302 هع ضن شم موتكمنوكلا ىفهّرسف

 قمل اهضيقف هلانعفا نم منكما هيطعباعدةلاو ث دعما ىفرث اهلو ضي اهل ا دبعا م اص يدي

 هنأ ثم هضيقف هلكيمالا عجربهملاو مهل اه ريقهداسعن 5 تاكدصل اذخ أي هللاَنا دوو انهم

 لوأو هير نم دبعلا هضم كلذ ولا هطعي نأ لا < ىهلالا ضيق ادعب فّرصت هبف هللارعغل قآل

 ا أ ٌصقو هب هلعنكماان هوا ضدمقف هدرودحو ةير نيف نكمملا هضبق ضبق

 صر ةلاٌةرمضف لماعلا نم مقا اهضبشي تعقو اذاف لاعفالا نمهمل ا فاضيو هيف فرم ام عبجو

 رط>وهو لوه#© ضيق ضااقا!ىفةرمض اهذهأ نوكيدقو هنم ضو ملاو ضورقملاو ضباسقلا نب

 ةملس فرعي ال 4سفن قاضيق ةرمضملا هده نمددعااد_تواذاق مولعم ضيقا نوكل 3

 هلعدال ىذا سهالا كلذ قلل نطاسلا ضو .ةدوهذ لوهجت مال ضاق هن اب هلع ىوس ه:٠فرعدالو

 عورمتملا نازملا ىلعُدَر رهو هيلهوهام ىلع نكسلف ةرضحلاا هذه نم ضيا اذه لثمدل عتواذاف
 هتيساعوأ هءوسامعاما رضءقلا كلذدودو بسهلح دم نأ ديال هناف لزلزتي الو -يقسلاتازملاو

 نسا 0 عراعمو 0 0 مه رس دأبع هللو

 0 هضبشف 0 ا يستاهل م ريغلاديفو

 تصد كاع انا دوج ارو تار تنال نا فل د هج لذباو نيعملا ريسلا كلذيق ملم

 هدب ىلعنافأن اطسش ىب عمبملا دب ند هذقاو هللا دب نم هذال نأ بدالا نك ”رشلا ضيق ىف كإهعّتساو

 الا نانا اه نمربنلا نعال انو رش وكنز فان ح١ ديربلا اذ_هلازولفرمشلا كأي

 دقفوريخ ةعالملاو ضرغلا لف ةميالملاو ضرغلاالا يلو مكملا اذه عفترا عفترااذاف فيلكتتلا |||

 دعست ىقحلا كب ند ا مالا |

 دشرت ريغلا ديف || [| هلكرشلا عدو ص

 كم ا 5
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 هتاذ هلعملاع بتاع ثالث ىل_ءةرمض+ اهذهىفءالعلاو ميلعلا دبع ةريضحلا هله بحاص ىددي

  لكب هلع هلا يفنوكحلا ف ملعهلو تايهلالا ىف لءهلو بدنتكم هلع لاعو بوءهود هلعملاعو

 ىت>هلوق هللافبستكملاو ماعلاب هلع قلعت نيا نمانس دقو مولعم لكب اهةلعت موعو هناذا

 |اروطلاو بحاول نيعبهدسة:نيعتبال هناف حاسمملا ف هفّريصتن م دبعل ا هاطعا ام هللا ف بوهوملاو ملعت

 ةبهلا قب رطب دبعلا نم ىلا هلع! بهو لع حاملا ىف في رمدتلاب اعلا لوصف هوركملاو بودنملاو
 بتامامأو بحاو هيزاعالاو حايمهناهسق هداقتعا هملع بج امه نايتالا هملع بدال هنال

 |لعلا نم هكرديام اق اذلالعلاف تاذلابراعلل لبا نوكلا ناف بطخلا ةنيهذن وكلا ىف مولعلا هده

 0 وكبال اهلمةدالام هملعدر واذاف هنوكدّرمعالارخ [سهأ ىلا هلمص# ىفرقدفي ال ةصاخهدوجو نيعد

 | نمناكع ون ىأ نم لمسعت هل صحت ىفهلامبستكملاو هل قاذلا هلعود صاخ جا نه ىلعادوجوم
 ش | هلعفرشلل الع :وهودارفالا لعكبا تكا هيفهلالو لابلاب هلرطا< ملاموه بوهوملاو ةم_تكملا مولعلا

 لأ هنمدمفتسي هب رهلكىذاا مالسلا هلع ىسوم لدم ناك ىت> هيهتنادنع نم ةجرالع هندا نم
 نمأم هنالعاو هتلانا_علا نمهّلنا هلعامفامعطهل ق دن ل لوي اريخ هب طاح | الود دنع نكسب لام
 سمهال ا لاع نم ناكح ناو قلل 1مل اعنمناك اذا هدجوم ىلا صا هجوءهاوالا لاعل!ىفدوجوم

 : نم هطعمف صاخلتاه>ولا كاد نم دو+وم لكل ل هللا نا و صانألا هحولاّك لذ ىوسهلاك

 تاما اهجوهلنا ىنعاهلعي لوادوجوملا كل دلع ءاوسودوجوملا كا ذالا هنم هلعئالام هررلعلا

 || كل ذ ىف هللا لهأ لض اهدي مث هجولا كل ذي مهاعنالا هللا لغأ لضفامو هجولا كلذ ثدح نما هنا نم
 نواعب نيذااو كإذ إ_ءبال نه مهنمو ضصاشللاه-ولا اذه نم دو>وملا كاذإ امل هن نا لاعب نم مهن

 ٍلعلاب ىنعأ امو نيفرلا ىلع ىنعأ هلعنال نم مهنمو ىلا كال ذ نم هل لص ىذلا لعل العب نم مههنم كلذ

 وهوثاذلانل_عاما هنا قلعتملا لعلاو ام أ ثدح نم هلتاودوانوك وه لد معلا قاعتمالا
 ٍ نه هسفن هب قا ىع“أم ثيح نم ةمهلالا ءاعمالا نام مسان لعاماو هسشتو تاثاو | هيزيزتو بلس

 ||| تارابعاهضةةنام ثيح نمءام.الا ءاعما نمام سءانلعاماو مالكلاو لوقا اءانوعنم هنوك
 | اماكح ا|بلطت ةفاضا ةشوشت وعن لعاما ود ونعم تافص لءاما و ةيهلا ب لءاما و تاندلا

 نوكلاب قلعتي اماماو لهأ لع لكلو قلطبال نأ يش امو هملع هنم قطب نأ ىتشب ام لعاماو ”ولباعمم

 | ةيسسن هقلعتم نوك«لءاماوهف ةرينملا هذه نمهدابع نمءاش نم هلنا هيطعب ىذأ  ىهلالا لعلا ند
 ملاعلانبب ةبسنلا عافترانل_ءاماو ملاعلا ىلاهللا ةمفن هقلعتمنوكي لعاماو هتلاىلا لاثعلا
 نيلئالالعوهو تاذلاو اعلا نب ةيسلاتايئان !عاماو ءاعسالاولاعانيب اهتابثاو تاذلاو
 | لاعلاهللاقلخ ىتلاةروصلان قلعت ٍل_ءاماو "هلءالاطرشةيسلاتايئالعاماو لولعملاو "لعاب

 أاماو تاكرلابلعاماو طئاسلاباعاماو اهلعناسنالا قل ىتااةروصلا:)_عاماو هلكا لع
 ناءالاناماو طئاسوا تناك تاكرم هل ءاملا نانعالان لعاماو لياعتلاب لعاماو بيكرتلان لع

 أ لعاماو تاقوالا لعاماو ريداقملا اعاماو عاضوالاب لعاماو تانهلانإ_عاماو ةلوجلا
 لوعفم مساق رثوملاو لعاف مسا 5 روما نيعلاب لعاما و تالاعفتالاب م_عاما وامك رارتتسالاب

 هذه نم هضعسوا هب لاعلا نوكحر ام هلك اذه ةرشابملابواددّةلاو تاهج و تلامراثث الا عاوناو

 ىل_عابتم لاش هاف ركفلاناهلخ د نمو لع لكزاح دقف اود ةرضحلا هذه لدنك ةملعلا ةرضملا

 ٠ نع عاق عاف صاخش ا ناسعا نم ىشاننالام لعب املا ضءن ط. ةرضحلا هذه نمو ه.ةوهامر دق

 هسفن نم هراكنا ىلع دح ارد الو ىه ا: الام ىلا ددع | فعاضت ةماعلا ىف ملعب امدح ىلعتاثكمملا

 || اذهلاملاع ىمست نيعنم صاخ قلعت ىوس سا معلا ىعس نا لعل مث همف ىطتحالو كلذ ليها

 | هقيقحت ا ذهدل عبات هلال مولملا نعرخ أتم لعلاف مولعملا نمتاذل اذهل ثدحت ةب-فوهو قلعتلا
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 |اهنوكر نوكيف هملا سفنلا نكرئاممل دقفلا دنع بارطضالا مدع لذي معلا ىلع دئازلا همف قوذلاف
 اًد_ههدنعنم هدام هظعأ كل ذ ىف هّللانةَعْلا نم هسفن ىفدحف نيعملا بدسلا ىلاال هذا ىلا كلذ ىف

 ا و ءاذغأ | نم هعوج لي زبام ل ىلا هيلا لصي بدسال سيل ع اماكك ل ذىلا لصوملا بسلا
 0 ٠ الا اذهوه دنع لب 0 ا زبام ليث ىلا هب لصبام هدنع

 ٌديالف قزر هل قي ناكن اهقزر نأب هلعل بار طضالا مدعو نوكسلا ىفهب واب هلتاالا هدنعام ىذأا

 د لقاع لكو اهوذ تايسالا لاف نم هنفص هذه ن# *بارطخالا ادهم دع ىعسفهبلا هلوصو ند ا

 هلع عملي زملادةفدنع ب رطضي قوذلا اذ_ههلس ل ىذلا ماعلا ناف نيصخشل نينه نيب قرفلا

 بحاصو هللا عمامسفنان وكس دجال لعلا اذه عموهسلا لصب نأتبال قزرهل قب كاكا هقزر نأ
 || ضع: لوةوهو قثو اوهاعرل؛قرفال ليزملا بلا بحاص:دحاكنوكسلاد<عىذإاوهقوذأا

 | ىهلالا دعولا نال هدي فام هنمم بوادي نب ناوكتبس قس يود هده لالا الناسالاناءامعلا

 : هن لاحق تاق 7 الاهنلا قرط نأن كعبايسالاع نم هد_-ىذلاوتأف الاهيلا قّرطتتالقداص

 ا ل نم دوكللاق تاهو ذ لكون نااننق كادت ناكمجو ىأبهدنعامننو

 م امأو ذاذتلالا هبا هنطانىف دّدلي همحاصو جتفلا لعن 5 طسولا وهاَذهو كلذملعاف لالا اذهللد هزملا

 تافصقملاهب وه :ىعاقملا نيا ءلا٠ نمديعلاهب علاطي امو ذ ةرضضنلسا هذه نم ىئعملا ْ

 دحأ لك امو ةرضحلا هذه نم لصاسملا ينءملاوه ةفصلا هذه. ناك اذاملعلا ن م4 لصعاش دنعلا اذه

 | لاف ةرضحلاهذهنمو كلذ ىف نولض ادب سانلا ناف اف ناكن او ةريضاسا هذه نم ماسقلا اذهلاتب
 كلتو عضولا كلذ ن نيرج ”الاونيلوالا لع تلعمسفتك نيبرضن حرس هلغمتا لس ٠

 1 تقولا ع.دضت هللاريغب لعلا ناو هللان لعل كاذب نعي وملعلا ن هم ركم دامابفهللاهاطعاهب رضلا

 |ركدو هن دابعل تلح هنا هملع صن هنأ ع ناو سنالابىب مما | زدامسالو هلالا اعلا قاخ ام هنن انأق

 || ناكام قطن لا كل ذناكرلاسعلا ىف قطن لكن الع للعلا اذه لذ هللا لع نة هدمح عسب هنائون لكنع

 1 هللادم<رلعلا اده لثسو كل ذ ىف كال هللا ىلع ءانث هذ ىأ هدم هللا هجوب عيست هنا مذيو اد محام

 | هص»خ | نمالا هيلع ءانثلاو هللادم<عامع هل زتتةروص فرعيام نكلو ةرضملا هذه نماسنل لصح ||
 حا سن مالا اذه بح اص عماس لاد_دعوهو اناسناناسناب سف لاكللا ىلعةزيضاسا هله تهوي

 ا صك لبع ء ىتتيىذلا ف.طللا للان هادو هنيعلوقلاولئاستاا أو عمالارب ؤيفهتلادمحب
 ١ هللا ىلا ءارقفلا َء نآس انلا ابي انهلوق ىف هللا اهسااهنااهلكءاسشالاع اهساةلزتِع مولعلا فوهو سائلا |||

 | وهو عسا قلاوا باقه ناكناءاوسكاْذو اًذهفءامشالان مهيلارتدفناعانلع عماف دصاري

 قاالوةيهللاو ريض نع اق فاك اسال سسردتلا اذهو هلا رص اف دمهشوهوهللاب عجسف دوش ْ

 لدسلاىدهيوضو ١

 ٌ 0 + ( مالعلاو ملاعلاو ميلعلا مسالل ىهو ملعلا ةرمضح) <

 2. دوب
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 رط- ا بول_ط 6 ىه مولبعلانا

 ترهظ ام توكل ىف ىلا واع الول

 هنن كلاخ هب ردي ىزلا مامالا وه

 تذموادعتا ورح نيح فس ويك

 ةرئادالبفالاو سعشلا ىرتول#6“

 تخذمو اهراوا تسمطام دع نم

 مهعم# ناكذق ىذلا حارواونام

 ريقعم ركفل!نانر كح ورانا

 ريبعمءايشالاب وه نممراكفا

 رمهلاو سعتلاو هفرعي مهنلاو

 اورب دعاق هللا مذ ماك

 رثدت لالا! موو اهرادىف
 ردك نيعلا ىف تدبو اهماكح ا

 اوريقدق ل.كحاافمهان درادؤ



#5 

 0 312 - -- قرت كايفرع

 هنوكسص ىذلا ئنلام
 ا نا ادف داغر

 امو صخشلاه لعب دق م

00 ١ 
 ا

 0 لخكخا هدي يافا دية رمح هده حاصلا :

 لا برش اهتم ةنيصخشل اَنيَذها دءامو ملكلا عم او < لسو هيلع هنن ىلص د هتوءاعسالا له مالسأ| 1
 ]|| ساف ةني دع تنك دقو انساعتقكلانهقاناو لاو قارنا اجاذات ا نمو مولعم ١
 ِ لدقتسا نيحودعل ا لاقل سلدن نال | ىلا تربع دق نيدح ومملارك اسءو ةناعسو نيعستو ىد>اةندس ا

 || نادداسخأن «ناكسوادحأ هلا ىلع ىزاالو هللا لاجر نمالدر ت قاف مالسالا ىلعمريعأ
 ظ ظ ١ لاقت كلذ ىف لدنعامهل تاقذ د ا ليسا ” له شدحلا اذه لوقتام ىئ اًافا

 | هءلعهلنا ىلص هن رشو هنا هذه ىف عا لا اذه ٍلسو هيلع هلل ىلص سدعووركذ دق ىلاعتهللا نا 1

 ظ انيماحتق ىرشلا ضو انمامت كلانمتانالوقوهو هيلز ىذلا انكم فا ذيلسو |

 "1 ا باج اهدادنعاو طئافذي الا مات ىف فوهولا قالطالا مناف فاالارارككر غنم '

 هتلارمد: نأ الا سل دنالا ىلا خر غةنامسسو نيمبتو ىدج ا ةنس ىف نوكجي فااتدجوف

 اذه تأنالولا نم عالقلا هذه ىلا فاضنا امو ىوكرئووكرالا وحار ةعل هي هنن عفو نيملسملا ش د

 فااللو ةئامم "مهما اهللر ةئامعترا» اثللو نيناممءافالانذخأف هنفضوده» نم عفلان ايا :

 ناكف انيك تلاد نيس نوذللو ةرشع ءامللو نينثاع انالو نيعبرا مالو ادحاوأ#

 حوتفلا نم اذهف ةن!!هذهىلا ةرعقأا نم نوذاهلكة ئامسو نيعستو ىدحا عومجلا ||

 تيلغملا ىف برضلاب عتجاامفسّدقملاتببلا عفن ههانركص ذامكإذكو صخشلا اذهل<ىهلالا|
 تببلا خف كل ذ نمرهظفريبكل ا وريغصلا لها نيد اسم انهيفروك دما نينسسلا ن نم عسشبلا عممورلا | |

 هانلعج عضبلا ناودو هنم فورملا بانى بانكحلا اذهنم مدت مفهانرك ذدقو سّدقملا ||
 ]| سالانوكل دح اولا انطقساف ةينامث ل اريغصلا للان انذخ 1 غنام ةنس ناك دكم عفن وكل ةيئامم ١

 ٠ | اوناكن يذلا مورلاف ناك اهنا عن ؟ةللؤ هع نتابسإ هلا ىفزسإ) لش كلكم ءلاصعل هحرط لطي |

 ًارشع ةخ ناكف سالل د اولا حرطدعي ملأ تمام املا عت افاق امج فين دكا تدلل

 نيس عض ىفلاك هنال نو: لكلاو ةنايىفنيعي سوا دحاواسب رضف ريبكلا لهما ىلا اةعجر من 1

 عومجما ناك فريغصل | لج ا ىف ىتارمدع سلا ىلا اهانعمذ ةئاعسجو نيّتسو ةينامع عومجلان' و

 دبع نكلو ةرضحلا هذه نمملعلا اذدو نيد بلا داع البت وةناعجو نين اعوان الث أ

 ايبادكا ضعيلهانب دقو سانلا هن رعشامو طلغهل عقوفا ذه ن مءذخأ ام ناجرب نب مكسملاوبامالسلا :

 |رتخآالع هيلع لخدا هنا كلذ بسورمالا برات ن كلو كلذ ىف طلغ هنا هلنيبتف هباتكحر انءا نيح أ(

 |مد ١ الن اكف نيفرطلل عمانلاو ه ىذإا هطسو نمالوهانعم نمال فلا ةروصن دا انهو هما ْ
 أ لسو هيلعهقلا ىلصدجل ناك ةمايقلا م ول ىلا اهي نيملكتملا اماحتا نمةعقاولا تاحمللا عسج ءاصحا |

 || امأو تاغللا "مف ةجرتلاب هعرش لقنف ناسل لك سعب“ ميف ”يبرعلا ناسللاب ةفاكس انلا ىلاهلاسرا |
 ناف رقلالع <ح هليبص# ف لمعتلاب هبملاعلل لص ىذلا لعلاودو قاوذالا حاوهف طسولا ا فل | ٍ

 صوصخم لءاذهو بوذا ارفغو تاي اريفككن ملا فاضن ام عم هللا ماسلا ىلا :
 نملالابه وال اهافبهاوم تناكناو لاوحالا ِل_عودو هّتصاخو هللا لأ مهو قي رطلا لهأب

 ةرخ الاى جنت نأدبال نكلو دحأ لكلا دلا ىفاهدتتال ةفصاا كلت تناكناو ةصاخ ةفص ىلعوه ||
 قوذا|نعاهلو دحوهو بهاومامنا لاوحالا عىل _قايدلا ف حاتنالاانهطرمش نم منك ملالف ||

 هيدعووأ لإ ليداسمالا اوه ىذلا الثم لكوتلاناف ىلصعلا لوا قوذلا نع ىت_همو ا

 دج ©

1 

 فوذلاف



 م
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 هل يسصقت رواق نة اذان ام يسم م سفنلا جرخ سفن الت ناقرط 1 ا 7

 ا ملم نا فورا صاو كل كل اتسسلالا حب .تح نوكتردتلا اذهبو ةماكلاىفافورح

 1 ب. هربوصت هللا لوف ةنسعمدلةرودالامئالو مه حر هنافظةلربغ نم سكنلا رخو اظفاتي ل ناو

 / لكنع ءسمتنملا لدعم ىرعتناذةرودلا كاتى هللا هيكريف ى رسفذَتل ادع هنطان ىف د.علا هملع ناك امه

 هملع مانامةروصب سفنلا كل ذرّودي هلل اناف سل! ىوهالوم مم هلابؤرال ىذلا ئانلا س فنتك ث

 || هدهىف دبعلا ميقا اذاف ناك ام يلتلا فرطامناوأ ناك امرك ذلا ناحكح سا>الا هقارفدنع |

 عيان قزرلاو هقلاش هلاف هؤاسقب هيام قزرلا نمهدمأ هنءنوكتآم ىلارظنو اهددصب نحت ىتا : ةرضخلا

 أ كنعل عم املاك دهشا اذاالاءاسشالا قل ماقم ىف نوكتالو هقزاروهئثلأ قلاهن قلاخإل |
 قزرلاع ءانتقا فانه تام اهتزرتف قزرلا نمهسلا جات امم كنع نّوكتام ةيلط دهاشن :كلذدنعف |||

 | بامسالا ردق:فانمالك امتاو قازرلاوه هّللا نا ف حديال اذهوءاوس كتلئاع كنم هبلطت ىذلا

 ١ قطا هل لحاذا ناسنالان ا عضومريغف كلاش دقو اهتيئاو ل حو زعقلااهرّرقاك اهاشاو 0

 قدا ىلع مكجف ماكح الا نداهيذ ىلدتملا ةروصلا كلت مزلب امفرظتسلف ىلتت ةر وصى ق هريغو !مانمىف|إ]

 || اهريعنود صوصخلاا ىلءايف ىل تا ذهاو ديالو مكللا كل ذاسيذ هللادا هناف نطوملا كل ذ فام
 "نما عزك عوشرودلا قزراضدأ كلذكت كلدل_عاف رودلالّو# كحل الوهو |

 ا ىلاعملا ترّودتا داق اهقزر ىو سةروصلا اًدغ سيلو ىرخا قا ةرودءاذغ

 || تناحهناق هتديراامةروصلاكل:قزرفدمقلاةروص ىف نيدلا ف تايثااو نيللا ةروص ىف لعلاك ا

 كلذةروصواهؤاشيوابتاح تمادفاهقزرّكلذفةرودا ١ك اهمهلادارااماهرباعباصافانؤر

 نم”ىرلا حرخ ىّتح نيللا برش ملسو هلع هللا ىلص ”ىبنلا ىأراك كل نم فشاكلاو ارلا هلام ام

 ناك املونيللاةروصفرهظ معلا نا ينعي لعلا لاف هلا لوسرا.هتلواام لل مةفهنم علضت مث هرقاظا
 : ناوالا لسع لاك لاشف هر ذاطا٠ نءىرلا حرخ نأ ىلا عاضتل او هقم برمشلاب هسفن فصوانسل معلا

 ىطعام ريغال هلل اهاطعا ىذلا لعل ا نم سانلا ىلا ح . رحاموه زل نههنمحرخامو نرخ الاو 1

 : يرام نعمك ل ند هيف قاعار .عققفاو ىذلاردقلا ل_ذفا كل ذناكف رعءانالا ف لضفام

 ْ هنناد: ءنماذهلمههل ل هد ن ةءازكمو هللاشمعء نم هريسغ نود هيزاسفف كل ذريغو باح ا فورد أ

 | لمت دفتلا ىلطعا مث الهو اهماشتم هلزنا هللا ناف هسه ىف مكسح لا, دب اشنملا قاسلساو لعملا ل._كغتدنع 1 1 ع مام عمو رومالا ضم اوغىفلطاسلاو قملا نيب هي قرش لعوهوًناكز ةهللعح هلثا قنا اذا قتلاك ض0
 || هملع هللا ل ص ماقل ا ىلع هانؤرريبعت اذه ءاسعسال ا نم هريغنو درع ناك لإ ذاف هءرمش لحن هيربع || دق لضفا كلذ نم برس نم هنالرمعا لصحو حدقلا ىفنبللا نم لف اموهو هدا ءنمءاش نه |
 نمهريغ نود مونلا فةرودلاو مسالا, هصاصة ال صو صوصخ ٌكإذ ف ب اطال ني رمعلو ملسو ا

 ىسطلاواىوئملاقزرلااما قوزرمقزار لكف مسالا اذ هل سل نم ةباحصلا نمو نييرمعلا|]

 || لعن ىف. ل_هن ىتح مكتوابناو ىلاعت هلوق ةرضحلا هذه نمو ةسوسحلاودي ونعملا قازرالا ماس ىلع
 00 نعربخ ام هللةغلابلا ملا نوكتل ةجحا ةماعلا عوهفءالتبالان مدننا هنوكى أ ءالس الا قزر | ا

 مكح مع ةلعن ى هسفن ىلا فصواذاو اهفليوأتالواملع لح دال كَ ةغلايلا َةحلا هنن لاقؤ

 لسا ىدبهم وهو وا !لوتد هاو ارفلا فوج ىفدصلا لكف رودلا عد مج قزرلا

 رعش ١ *(حاتفلا سالل هو خفلاةرضح)#*

 هل خفبأم صنم معي ظ ام و جفال حانهفلا 5 ريح ؤ
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 ىنعا

 لوة_ذمو لوة-ءم كلذ ىردب لو رس نترات

 لوقم قيقحتلا ف قزرلا كلذو َخ نس هيطعيام ىلسست هنق

 لردضتو ىد_ه اهفراعمفو هفراوء ىمهدحتاخ هلالا لح

 يي مقماو سات ددلسلان م بع ىلع ىوح ىذإ !حاكسنلا لثم

 ا هقزربو اجر هل لعج هللا قي مولاقو باس>ريغبءاشي نمقزربهللاناهللا دنع نموه تلاق أ

 الاون تقاخامو ىلاعت لاك قازرلا دبع ةرضحلا هذه بحاص ىدي بستعالثمح ا

 نيسح هلجأن م عطا نم قح ىفاذه نومعطي نأ ديراامو ق قرر نم ممر نودبعيلالا ْ

 : :ةو مطت ف يكدبعلا ل اوقف ىةست لف تكئمظو ىئمعطت لذ تعج ميمعأارب ريسللا ىفهلاهس لو وس |[

 هطتسا نيح هّئمعطاولو ّىئمظ انالفو عاج انالف ىدسسعنا قالوقدف نملاعلا نر تنأو 1

 0 ىقستلف تّدمظو ىمعطت لف تعج ىلاعت هلوق نعم كا ذل اق ستسا نيح هتمقسوا :

 نآىهلالا ثيدحلا اذه ىلعلماعلاىدااعر ذ هداسعنمن امظااٌسطاعلاو عب احلا ةلزئم ىلاعت ١

 نومعط:نأ ديراامو هّللاهل لاقذ ىلاعت هللا عطا ن نم نوكب تح اده لمم هب رعطب ام لمصتت ىف دهس

 ىتح فياكتلارادف لزانملاو لاوحالاو تاماقملاب معلا هداسع معي هنال ماتم ىلا ماقم ن ملاقتا

 |ءاخما_الا ىف ةنانكجااكى املا ىفاناتملاونيتملاةيَملا اوذ قازرلاودهتلان الاه ماب ف نول ||

 تدار تايعالكو م معن ىأ  ليعتو ماسجالا ىَذَتت ب سوسحلا قزرلا نال قزرلل بسانملا مسالا 1

 ملعاو الل رخل ااا وار هيو ملط ناح ا اةلازهلا نم نمنلا نياو تقتكو اهرارا ْ

 هواذغوهف قوزرملانيع دوجو هب بام لكودو لودعمو سو ىأ ىبب>و”ىونعمقزرلانا أ

 هجولانيهح واغرب دقو قازرالا ىهداجاوقاابفرّدقو ضرالا ف لاكومكقزرءامسلا فو هقزرو 1

 | هيموةتامءاعسلا ف ىذلاو ماسجالا هي موقتام ضرالا ىف ىذلا قزرلافاهتاكواىناثلاو اه مايكلتالا ١
 قازرالا ف لزانملا عفراوءانثلا, قا درو ق هوانغ لكمراقنقالا مصنل قذرة لكو ( حاورالا |!

 بحاصرظنبف ىلهلاروص نموا تاكمملا ماك اروص نم قا دوولا نيع هيرهظر ام قزراهدوهشو ؛

 نإ: هقحتست امرظنف قا ادو> ولا نيعف تاذكمملا ماكحار وداوا ىلهكلاىف ةرودلاىلادهاشملاهذه |

 | ل الا اطررذسلا 0 20 ةروصلا

 ةما نمدق | لعج دو ناوملاو تابنلاو نداعماك ناكرالا فت ادلوملا تالت دعاك ول يق ر

 نمئن لكف ”ىح نمالا جيبستلا نوكنالو هدم هلل ميسم ى وه لك نان ل“ ىتائىث لك ١

 ءاملاىفىذلاع لانا ةنارل جاتك ترانا ذ) تزال أ اناومح د ءاوهلان موهئمعءاملا

 ءاوهلان اا ءاوه هب ىمش ال اج ازتسم اع املا حزتع نأوهو ةنساب ةن : ءاوهل ال همف يك نزل

 ناك اداء ءام هب ىعس الاصا خاج ازتما هيءاملا ح .ازئما١ نكلابكسص ضنك, هبوءامملا هش بكرملا |

 قرغاذا ربلا ناورح ٌكاَذكو صاخلاءاوهلا كلذ هدقفد_:ءتامءاملاءاوهب ناودملاةامح
 ىر# ى تربناومح مم مو ءاوهلا هجزام ىذا اءاملابالع املا هحزام ىذلا« اوهلانشتا.- نال تامءاملاف

 ءاملا ىف ىحو ىربلاءىجحامءاو هلا“ «ىدفنيءاوهلا لوبق ىلا ةبسن هل ”ىزرب لما ناوم>وهو

 ناكرآلا لاعف قزرلاف امح هنوكىف هلصأءاملاو نيعضوملا ف هتاسح نوكتءاوهلانو ”ىردلا اك
 وث لكح نم هءىذخت نم ةاسحلانوكمت 0 ا

 المت دنع ماعلا شاتفلا نس ةقواخما هكئالملاامأو ناحوناسناو ناو محو ندعمو تان نم

 لاذ اق ن نوكب تحج ام يس< سفانملا نمل احب رك وكل ذ نمد ال ناكرالا مادا هاني |



 انني

 ١ هل تلامذقاز رلادبعانخيش مش سا ىلا ةًأ ها تءاج دو داق نيعامل نكي لميس هصتصةخل 1 ١

 ةروص ةالصلا كلت تاشثناف ةالسصد ىلصدق كنان نمالحر موذلا فة -رابااتيآر ىديساب ١

 ايم حوربةالصيشلا لاتف هينيفاحلان تناك حلا كا كوت ىحا_ملارظناان اوت دعصو

 اهللاَقف هسفنؤكلذ لوقب قاززلا دعلالا فاحصان هدحالد الصا هذه نوكتام لاك مث كلذنم

 هبف خشالر ه6 قازرلا ديعىلا تراشاوا دهوه من تلاف ىباحصا نم صخمشلا كا ذ تفرعو

 ىزورملا ذات سالا نبا هللا دمعتي اكل ا هذ هب ىفربخ ا نميو ةرمشدم اه دخ وتقدم شل يللا

 ناكيف هيف زشنف نيطلا نمريطا | ةئمهك ىسع قلخ ام او دص هثثناكحو سئل دنالادالب نم زورجب
 هللا نا ىأ هّللان ذانارث اطتناكفاسف: من هندي ىلعالا دوجو ةرودل اذهل نكم ملو هللا نذايارث اط ' اط أ

 ىلا هنادانع روص ءاشناف هنذأو عرشلا قف نمؤاااضيأ هللا مأ كه مفهلن ذأ اوكا م أ |

 كلت ىلع ماعتال ارئاطلا كلذ هقخق ىودق مالسا ا هلع ىسعناك ناف اهي"لجوزعهللا هفلك | ا

 هذه لهن من اكحا يفنيهسملاةدابزب ميسنلا ةريض> ىلع عمرو تادوجو م انتل ةروصلا ا
 ةينلا دوش الا هريغو ماقملا اذه بح ادنيبامو ىوناملوهف كل ذربغىون ناكتاو مهب قحتلاو ةاالا ظ

 ندمتادا. رعلارودءاشنان م هسفن ىف صهالا ناث كل ذة اروص هنم لا عالارو دصةدهاس مو ةداخ |

 مئامو د طعاشملاو تان دنلا ف نوقرتفيو ةننس أ تناك عيت فك رحت ل

 مظعأ اهيوكتلق احلا :ةهددسلا اذه لعن اف ءانركذام هتدامعي دصت» نءةلزتماهمظءاف فاكمالا |

 اذه لدك كار لءق.ال هال ا نان ةرضخل هذه ند هانركذىذلاوهاك تاداسلاىةلزتو هل

 هم::ل نع كلذ زيتف اهلجاو تافصا | ماظعأ نما وكالات ادامعلا هذهروصأ ىف هماقااام
 كإتروهظ ىلع ماعنال ادّوه ةريضحل ا هذ يحاص دصق, امناو ةيوثملاورحاللاماط ذه لثم ىف هللا 3

 ماعلا داما ىف ساه د صقامنمءالا ءازتحالوءاشثالو ادج- كا ذب جمال هتنيصسملاةدارزوةداسعلا
 سنالاوّنللا تةلخامو هلوقىف كلذ نم هملع صنام ل ئهىفدو دمعي نأ قلدنا هلا صتاكف]]

 هللاددعت ن[تادا.علارودءاشنا ىفديعلا اده ىونف.دم< مسالا ئ:نمناو هلودو نودبعيلالا ش

 ناكن اذ داحال او ءاشنالارودا هذه لعديعلا اذه نم ماعن الا هل لطسالاذهو قط اهدارااك

 لبةمشاكللا ةدهولاة ريل ا هذه نم سلف وهال د علانروصل اهذهْئدملاوههلنانا د.علا اذه دهم

 مظعالاو ىلعالاوهام هانركسح ذاعف ىذرغ سلو ةأشنملاةروسل ا هذه ىلع ىهلالا بعولا نم كلذ
 لخادش اهئاف اه نماقلا ع سسأي ال د ضع نماهبضعي تاما ةملازبست ىضرغاما اوةلزلا ىف

 مهاذاج اذاف ىهلالاللعلا ىف نو ارلاالا تاماقملاو لاوحالا نيب ل سغلاّدت رعشنالو ايف ماكحالا
 كب ءعلا الهلل ةرودلا كل: اكن انأوهدهشا ند انج نأكم .اعىلاعت هللا نداماعناهؤ اثنا ام ىلع هللا

 ب ل مىيهلاع ازحمظ ختام ل لب اذ ىف هلل ماسث الا ناو فاكملا

 هلئانع 1 0 اذاماناريرح 0 عر لاا يان لع هلم هسا درغلا 1

 ل رطعالو هروصنال ارك دام 2 كل ماعنالا ةهج ىلع ءاطعلا نوأه<امءام ءامشالابو

 ا نم نم هريغال هدحواباهولاو باهولا دع ىعسماوهو ةمانةصاولاةرضط اء 00

 ٍ باهولا سالااهدجوا ىتاارودلاو اكزامالغْل بهار مالسلا هملع ىسعفهلوقلثمءاسعسالا

 ادهوكلد دولع ءاف ةيهلالاع اسال ىف لعلاب ةيهلالا ءاعسالابع اعلا بنار تلعا دا كل ذولعت ا دج 2

 لمبسلا ىدهودو ياالوتي هاو ىلاعت هللا | نافاكة ريض اذه ل_عىلاع اممالانمردقلا |

 ميقمس سم قد رطيلا ىداهلاو هوأ

7 
 أ 1

 رعش * (قاررلا مسالا ىهو فازر الا ةرضح)



 انا

 : 0 2 اذرلاامأ قا هكزت نمةدوبعلا ف ثدأو ىلعأ اود لب ةءزانملا ىذتةيالو حدةءالءاعدلا ناانلقاذهاو

 عرش نازيم ىلا حاف ىضقا ااضرلا قلعتم ناكنافهللا لهأالا هيرعشبال ىنخ عازناههف ىلستلاو

 ليف ه سفن نم كلذ ت"اكىذارلا دعو رهقلا ناطيءاضقلا ناكناف ءاسضقااضرلا قلعتم نكن او
 | صاادتاضرلا هنا لعشر جهلا للطب« اضقلا كلذ ناري ناو هلل زي ىت-هنعثحبف اس اسةخاعا: ازرنهيق نأ

 1 هب فصؤولالو لال د الاودو ةبادلا تضرو ةضانرلا ه نمو ضورب ضارنم اضرلاّنالىلمحلا

 1 «بوكرلاو ريضستلل قلخ هناقدل قاخاجب لوجو هحوجمل ريغصلارهملا ضاريامغا عازنحودملاو حوبلاالا
 | ةضار ٌكلذكو ىملالا م ؟ىللاةنعاقدا . تح ضاريف هلعدام هناق كل ذ يأ رهملاو هيلعل هاو

 ش قلطبال نأ ىنض'ناكمةلاصالاب ةضان سه تقلخ ذاق ب اصاهض اراء و4 !نماهفامالول سوفنلا
 تنم ةءهلالاةرودأ | ىلع هللا ايقلخ اة ان الا سوفنل |امت او ةمض سه ىش لد ةيطار مد .اابملع

 ماعلا قناع اهيلا دنتست ىتلا ةيهلالا قاقلل ا نعت بسشاو قيقا هذه هلت سدا نم ملاعلا عمجب ىلع

 أ كلدكو وكلذ ىلءتدجو هناطاستحت تاذفخ وعلا اذه لحال ةضايرلا تدسنك اف ةقدقح ع 2

 «ةلاد ىنخ عارنوهف كلملاد_بالا مصب ل ل.كوتلا كل ذكو حوجبا نم نكملا عمالا حدنم ميلسنلا
 نءلفعاذا هنافنيعةفر ط هسقن نءلفغيال فراعلاو عازنااروهظرهظو عازتلا» اهذع ىف < ىهلالا

 | رهقااءىدق هضرغفلاضامم همفرثالا نم هدام هنطاس عزان هرر نعل ْذُع نمو هير نع لذغ هسفن

 أل طاضلاو رهاقلا دبع ىعس هنم لقاذاو راهقاادمع يمسياذع لثم هنمرثك" اذا نوكسف هرهقسش ىهيلالا

 ل مكح ةرضحلا كذا لد كلذ ن٠ ملعيف هتافلا خو ههاةفاوماءافخ قنا الار اهب نأ ةرضااو ذهل

 | ليلا دع وذو قلل لوقت هللاو مع تنأو كس ةن ىلا هسف كاننلكو دق ىل اك هأ اذهف الماهمف

 11 رعش *# ( باح ولا مسالل ى موو تهولا ةرمض> ) *

 ىناكلا دوحولا ىرديالناك ناو ىلا بهو هم اناطعلا عسل

 ىهأالا نامعلا ناك نا هللا نع لداعلكخررعر و ةدال كلذف

 | قامسمعلا دوجولا ءاحاذب و هب ا هقللن تعن لهجلاف ع

 ةلرطخعال ماعتالا ةهج ىلع ب هاولا نم ءاطعلا بهولاو با هولا دبع ةريضحلا هذه باص عدي

 ةراحت ٠ اطعوهامجتاو بهو سلف“ از ركش بلط هب نرتقا ناف هريغالور كش نم هملعءاز 1 ارطاخ

 بايلا اذهقاه ركص ذ قأيست:ددعتم عاونا ىلع ى هاالا"اطعلا نام نا رمسلل او ب رلا هب باطي

 ةئدنلاهن ايبيهناسسح | ىف اهلك هضارغا عج نعد بعل ا دركي ةرمضحلا هذه نك ىلاهتهللاءاشنا

 || قح ىف ةمادبل !تاكرلا عاونا نم ناك عون ىأو اره سب هندب فرمدي نأ ةّي دبل ىنعمو ةمااملاو
 | ماعنالا دّرحمالا اركش هل ءبلطب الوارجا كاذب سب ال ناومحو ناس نم هللا داس نه ناك نه
 || كلذ لعمرجأب ”ل-وّرع هللا نوكو 2015 و م رد ىذلا اذه ىلع

 لو اذاق هملع ىهواالا مس الاازه مكحو هب ةفصلا هذه مانقدر مل كلذ عقب همل ال ىلاعت هلت ىلا كلذ

 ا وهو ةعورشمةدامعل ص لب كلذ لآثماو يا ومامصااو ةالصااك ايف قلخلا ظحال ىتلا تادابعلا ىف

 1 ًارهظواهتشن نأ اه ةقولنمعأل اظ- الامن أك ام كلت هندامعىف ىوثنف ةرضا ا هذه نم دسم

 باع ىلعةةس-اروصا مكنة لاعفالا ن ماللورتلا ٠ نمةداععلا تناك اذا اهنءهكسموا ةنكرك اهنبع

 ةعورسش ما ةلاص ايلا هينلاكهقأ عمووشمل ان ءابيفامحوراهاةروص موقتل لاكلاواهةاخىفماقلا
 هزواصتبالعورشملا دعا ىلعهلةءورمدم ىشام ثم نمالفنوا اتناك اضرفاهلعفي ةداسعل اكلت ىف

 ىلا عتاريق همها هيسضتقب ام بس هللاركذتو ةداسع ةامسملا اه اثنا ىلا ةرودلا كات هللا بست

 نوف دوحولان ف ص:تلزوهلتاانةءورمثملا ةلمعلاةروصلا كلت ىلءماعتالا د,علا اذهدمدشو

 هتادامعىفقاضف عيسنل ا ةرمدح ىلعو اهلعاماعتا كلذ دصق ناكناف هللان_مدع نيهسملانم
05 

 ةمسلا



 انهن

 0 را ءلاردالا فعشلالا كلذ نكح, لو هيلع باجحووف باكرا

 رووهظرغ نهى ءرملاروُم_سااوهث هد -ؤرال هّيؤرذ ٍنارتنالئاشلاو هوءاشاع .ادروا ىريف روثلا

 بيغلا هلال عش ساونار ةْعلا نا د.هناف ءامعالا ع نم فاحردقلا اذهوهنماالرتسااق ةطاحاالو

 اوععمام عماو قو نيعماسلا نيعا ىلع ءارولاد ركسا| لمساف طم ,مجارو نم هللاو ةداهشااو

 ءارملاب رتسسلا هلايسا ءارولابركسلا لمساف

 ارحل نافاس ماصخالو عازرت الن

 ءارلك دع هبت نباح هل لس لكذ

 ءارو نعو عاما نعو لاعم نعو نع نع نم

 قاموا ناكص ل نم هآر نم لك هفرعب

 رعش + (راهقلا مس الل ىضورهشلا ةرمضح)

 0 انىماالو سم اما ىروصدو>ولا ودق هلع

 رهقلا ف ناكرمالا تمها اماذا 1 ىنتاف ىرما نيعىرهةناكاذا

 راهقلا دبع ىنعا مسالا ادههل ن وكي ال نمءاناعل اريحا رهاسقل ا د.ءوراهقلا دبع امي اص ىت ذي

 قفا نم هللا دم< قمل ىل ىلئامو مو.ملاو هل هب ينتسعملا لمكملا فراسءااوهورهاسقلا دبعالو

 عزانالف رار طخالاورا نة الا لاح فد د ىنعدع هللا نال ىريْغ د سه نم هس ؟رامناو مسالا اذه ىف

 هلناك الو طق ىهلالا رونا شف تقدم نات ا :ال ملعت ىهف عزاسنمل ىن ودل فلاح لكو طق

 عازتلا نم همهئمر دصاملهدابعرهق ىآهدامعقوف رهام اودو ىلاعت لاق مكح كر

 وهون را نسق ههضخو اطتحتو عوف و -قلاسرالا اه ما هظفح مكملعلسربو

 مذ هذي مه ها هللا نا ثمح نم ىأ هللا ها ند هنوف هفلخ ن 1 هلوق

 ناميالا هع حير !هانز نيح ىفىف ازلاد لعف ام هنوعف ديف هب لزانل ا هللا هان ههنوطذ دقو نودو دعما
 هلخف ف هملعءالمل | لوزتل ةفلا خلاب ضرعت ثمح هب لزانل ا هلل | ىها نم هاف :*لظلك هءلعراص تح
 اف موصءملاريغناك اذاذ توتوفار ةغتسي هلءل هنعهةريف الت نأ لزانلا هالا اذه نمناممالا

 ىهلالا عازنلا ف اللنا نمنوكمام قداو لصال ىف ظ رقش نات هم ىوعملا'كنظاخ ظفاسا اذ_هلثم
 هامه ىلا الا ىشعال مهسلاو هرهشمف هل فق ن نمراهقلاد< ملهشنانا ن ءدبعلالازاذاق درعلا ةيئانا
 ءاحاه هللا داراامداراثمح ض امعني ل مضفلا و لهس هيلا بهذامةع زانملا ىضتقي الءاعدلا نا لعاو
 اونكمولنيذلا ةبعرلا سون ئاشلا عال لولو ةنطلسو ةسابر عازم اوراقتقاو الذ اعدل ناواهبنع
 نم ؟ىث هلرطنع مل نمو مهكملم ناطلس تدق نورو عش مم ما ةيعرلا ىلا ف, .ضاام مهتهرهطظل هلاسرا نم

 امعاف هللادامعن مام روق نك ميحر فور هبوه لب رهاش هل كلا االوروهقمودات عزا موكلذ ٌ

 هيلث فد بعلا اذه ىلا هقلب انمف هش ناطمس ثلا عازنالا مثامو هسفنب ال هللا هأ عزان ن م هللاد رهق

 نوكل اذهل ثههارطخعال هناف كندا ارطنع لنا وءاتلالانهدصق اذه همهنو هللا هال ةعزانم

 ىأنالو رفكلا ديرب ىصاعملا نافرفكت نأ ىلا ءى : دس امش ةفلاخلار هند ردّتس زكلو هدربنامالا
 كلم ادلب هرهشب نمؤملالازر الف تاطنستلااهعونو ابن عراسبا 1هلقر ةكلانالا قضدا در ترثكأ 51 0

 ىلءريطلا ىلا عازتلا نمو هللادالاًةَوق الو لوحال لوي نمؤملا ناذ وكمل سفن ىلع كاملا ةدعاسم

 تو. ” عم لاش فريلاب هملع هللا ئثا دقو مال_.ل ا هءلع بودا لفاكمننا ىلا هتلازا عفر لاذاءالبلا
 سدح نيد هب لزب سها لك ىف هلا عوجرلا ةرثكيهرك دف باوا هنا دسعلا مئارباص ءاندجو انا هاوكش
 عقلا مواك دةذريصلا اذه لئمريصو هب لزنام عةر ىف هللا ىلا ىوكشلا نعهي لزانل اًرمخل ا دنع ه سفن
 اوهنم ىلعا هلنا ىلا ىوكشلا| كلو قب رطا| ىفادو## ناك اودنعلا اذهلرداف هللاناف ىنهاالا
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 لا

 ءاعسالا كاتءاسسأ اندنع لانو راو ةظفللا 1 ءافمإلا هذه نوكتخا زم امل ا ْ
 ىهو رود_لا تءقترالادوهئاهتسفمك انيردأ ولو ةمفدك< مالا نيدانردتالاتةنانيلع ار رتسو |
 هندحت ص لخلاوانسوفت ىفاهلمتان دنعام مظعأ لب ةدح او هلجب اهل ”هلثمأ نست[ ىف انل امو عفترتال |
 روتنسلا هذه دع سلو صخشل الاتش ةرّوهملا ةوقلااهروصتف تاسوسحلاىف سوفنلا |
 || دوبولا ليلا علاق ةملاج- !لئالد ىهف لئالد تناكناو روت_سلاف ضعب ىلعهضءب قلك اروتالا |

 نأديالرتلا ذاانلدوهتموهفانلعرتسوهو نوروّسم هن.عىف نكفرتاسورو_هورتس هلك ا

 امسهادوهئموهذ هنعووت لاو دوت نيبادبأخزرب رتسلا نا هدوتسسا ادووثمنوححجي ا

 ىلا نيفلكملا لامعتأىف مكملا قرفو مهلاعفاي تقلعت و نيفاكملا ىلا ةع ورشملا ماكح الا تءاحاملو

 ٌ رظح ةيصعملاو ةعاط ا هيف بت مريخ مكح ىلاو هبف بغ سه ىلاو ةيسعم الو ةعاطالو ةيصعمو ةعاط

 ةمصعمالو ةعاطالراك ا العف ةهاركو بدن همف بغر ااريغو هبف بع :رااواكر بو العف بو>وو ْ

 اهتنعل تسل ماكح الأ قانو اهتنعواماذل ىهامبسفنلا ةت رم مكحوهو ةحاناهسف تغصالو ا

 اهتاذلالام_مم هنا هملع تمكتص» نمل ىهفناطمش ةلوا كمة نمحراخن هىجادإ اول ةتاسعاو ْ

 هرةمصعملا مانقنعروتسمد>اولاعوتلا ةداعسلا فنيعون ىلع ةفاكملا سوفالا نمدمعلاف و

 عوتلاو ءادعلا دعس و هف هم يغرم ريغالو اع مالو ةيصعمالالو ةعاطالالو هيف بغرملاربغو |

 قلعت ماكحال اهذهو هلروهغملاوهو كلذ ىلعةيوةعل نع همف ةمصعملا مكح دعب رود_ملاوهرخ آلا |
 ظوذحما ريغ ارهاظ ظوفحلا هنودو مودعملا لماكلا مانلا دمعسا | هنطابو هرهاط ىف فاكملا نم

 امهْنب طسوتملاو روقغلا دبعهعسا نمرو:_سمرثكتح اورفاغلا دبع هع“ أن نمرو*_سملقاف امطان ا

 : | ات نم لانا ع دوتع راحو رداع ل وجا نالت ىلع عاملا دع سانلام رافغلا دبع ||

 | هللا 016 مهلوس دياتك حرتو نع زج نموأ ميلع ىتج نمف ءاسمسالا هذه مكح ضعن ||
 ا هتلادمعنمةرخا الإ فكل دَ 0 ارمعم رظن | نمو هنع هللا زواج هملع جن عهزواحت ن ف

 رهامابئاةراو روتسلانمنا ملعاو ريثكن عوني هللانا مالانعاالاة وح الاف فلكملا ىرباش
 ا

 | رتلاوهو ٍباجحءارو نءوا ا.حوالا هلا هملك, نأ رمش ناك اموهلوقوهوذدب رشا لولعم
 ١ 0 ع وعلل انف لح ولا هيوسلا يع كوس ا هرتلا نس كواضيًارتسو»والوسر لسرب وا

 ١ هللا مالك ع هس ىتحورجأ ملسو هيلع هللا ىل_ص هسنل لوقيهلئا !ناَ لت ةروص ”ىأىف قلامالك ١

 || تنكىلا«:هلوقو هدم ناسا ععسمدبع ناسا ىلع لاق هننا ناو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكمملاو ْ
 0اس ذة عزيفو رشالا مامون ريشلا اتطعا ةساجححر وص اهلكمْذهَف ثن دححلا| هرمدنو هععس

 رشلا ماءمكصح كا ذنو دام ىلا انهن مو مد قل ن نعطناسولا ىئنف ”ىدس تتاخامل دست نأ ْ

 0 ارصح اًدهفنولةعب موقادي الك ىف نا لل ةءناةب رمشدلا مكحر هظ طن اسولا تعفترا ثدخل
 رمقلا فوك ل ثم تاودناسعااهتمو ةلالظاهةروتستافو كل اورودبلا ىلعاهؤاخراو |

 قبيالف اهاك بكاوكلا راونارهظت اهناف سعئلارتساهمظءاو ةهنا بك اوكلا رئاسو سمثلاو |
 لاف اهلروهطال ن كلو اف ةجردنمبكاوكلاراونا تناك ناو ىءارلا ني_عىفاضرون الارون
 1 رعش هحود#م ىفىدعملادغبانلا

 | بذيذتيامودكلم لكى رت
 بكوك ن هنهدم. ل تءلطاذا

 ةروص لاطعا هللا نارتملأ

 0 1 ا 1 ا 1 ا ع ا ا تتح تكاوك ل ولم لاو سعت كناف

 ةودل اهنءرمصقي ىءارلا كار دا نا رثغا راجتوا_مامعاىف ةعلاطوةيدان بك اوكلا نا عطقل ادعو ْ

 ا مانا فارو لاق 2 ءاعمقتا ىلصهقلا لوس ل.قءرهسف رصبل رون ىلع وسعت ارون 1



 ْ عارف نورتقيال راسمئااو لمالا نوه لاف هت ةقراسماا حاورالاو ةكجتنالا ابدع

 : ناكناو ضرالا ىف نم مسن نارقلان رح نطومىفى اراك ض رالاودو فق

 كلذدكا مم ل-ةعبن معمم نه مف ن مو ضرالاو تاوعسأ ا هلم ست لاستف اعلا نهضعبلا

 نم هظفاب ىف مهمدست نووهقفنالن كلو وتب ديك تلا دازو مدمج عبسإالا ئثن ناو ةوع

 ميل الئ . لك ىلع عت ةبام مسانا لوي هيوسس ناف نعَأي ملوانع رشا ةبآىف ىأوامع تأي لو

 لازأواه رقاق عسا فرك هللا هب نمبولق تاحوذ تادوجوملا أ
 ساسلا له م-ملعءانثلا قدازو هدم عسالاى *؛نمناو لوقلا اذه برقع ةوهانواجو

 مهلان ىذلاراسكنالا اذهتهلب اًمم ريا اذ_هناكف مهعست نوهتفتالن هحاوألو اودي مهدهدسلا
 ىذلا عضوملا ريمعتوهاسغ او ةققطا ىلع فعاضتوهامو ح رفلاو كلدبم هدنع برطا|فعاضتف

 1 10 الاللخدسو هسفنف هيلع ىخالاود اك هد. مس وس نزوح ءاكرتكلا7# 4ظ

 ندنود اودرةن ناىف اعمط ن تتاوهلوقوهو كار د:-سالا فرع م ددسن نوهقفتال هلوقب :١

 ءاشناوادب ترعب هباضيأ هلل اوس هوفرعاذا سانلان اف صاشللا يبستلا اذهبمهاوس

 ءاشنالاة ةرخ ١الو اند ىه اال روصءاشناو احاورا مهروصىف نوخش نيذاا نورّودملامهةروص

 لسسلا ىدهي وهو قلوة هتتاواسندلا تهانت ناو اد لصّتم

 * (روفغل اورفاغلاو رافغلا مسسالل ىهو روم_بلا لا سا ةريضح] < ؛

 رفغم سرا قا ادو-و ناك هساما ىدو>و نم يرد ناكاذا

 رثسا تئش ناو هب دبات ناف نبه فهلا ىلابقم قد

 ملعاو نودلاو ةكعلاو طفطاو ةبافولاو ةريغل اةرمضح ىهورافغا | دمع ةرمضللا هذه بحاص ىعدب

 ١ ره اظلا مسالارت اه العاو ضعب ىل_ءامضعب رود سا هاكر ومالا نا هسه ح ورب اداو هلن ادي ١
 مسالا عم ت تنك اذاف هملعرتسوهف مه هللاءارو مثامو ىهلالا ن نطابلا مسالا ىلءرتس هتاف“ ىهلالا |[
 ْ تقولا ىف هبتنأ ىذا |نطالا ”ىهلالا مسالا أز_هناكحةيؤرودوهش لاحىف ”ىهلالا نظانلا 5

 نطاسبلا ىهلالا مسالا روهاظلا مكح لقتنا لةالورهاطظلا ”ىهلالا سنالا ىلعارتس دهام هلو دصتم أ
 1 هلك ماعلا فرودلا ىل طعب م تحول | ن ند هءلعودام ىل_عر هاظلا لب رهاشلا تسلا نوطبلا راو :

 (| اذه ةةرهاظلاروصلااهرتست ىتلا ىتاسعملا ىطعي نطان هلاح ىلسع وهفادوهشهناكناو نطاسااو
 رتسوهف قالا عسو ىلقلا نوك تسلا اذه نودو هانخ اورو: ىلعأو اهافشاوروتسلا ىلءأ

 كلذإ ابهيلعرتةسوهف اهتلدأو تاداقتءعالا اه ع ىلاةسن لالا روتسل ا ا

 هر هدعدعم نع ةراسعلاودو رخآ ارتس رتسلا كل عقرب نأالاهدةّمعاامرمد الو صل ارمصت

 كنسعل ارهظام هلع لدن ىدلا ناف هءلعل دتام نيعىلارظنلا رتسىهف هلع ْلتادناوةرابعلاو

 اضيأر 0 وهوروّتسم نءريخ أفةرامعلا كلت بحاص وه دقّتعيام لثم كلق ىف لد خانمن او
 لد“ ءاحناو ه.لعرتسوهذ ى ءملءاح فرح لكف هتنعال كلا هلام تان نكلو ةرابعل | هتنشك اق

 ءاعمالاف ةمهلالا ءا«الارتسوه ىذا !لوالارتسلا نود ناكنار نوبت لا مظعأ نمرعسلا | ذهف هملع

 اهماك- ف التنالاهنفراكي رظانلاناف اهيلعروتسا|نامعأ ىهذي ريما با ةقمتتلا نو تالالا

 دوخولا ىفةةاذلا مكمل ااهلو تملنعو تزعناو هن اهقومكتسنل من هل مسا لكشف تامسملا تاذإ هذه ىف
 موف نم اهؤاعسأ 8 تادوجوملا ءاسع-أ لب ىدسإلا ااا ذ 4 لكسال اهملع موك داجيالاب
 ةئسلأ ىف ةنكاكلا ةمظفللا ءاهسالانامعأروتسزو سلا لع لوزنلا ىفةئلاسثلا ةدترملا هنا :

 قطان ثمح نم ةمهلالا» امسالا ىلعرو:سابناف نيتاكلا مالقا ىف ةءقرلاءامعسالاو نيتطانلا
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 ىننهلك ملاعلا قئاةلطاعماج هقل كلذاوريوصتلاةَوقدل هللا لهذا هدبع ف ىراذه لوقف. ذتو
 ماعلا قئاشل عمابوه ثيح نءاهاعوهىتلا هتروصنعجرخامنددسعذهي ردقتعاةروص ىأ
 هر اعنا هزئينا ىسعامهزنولو هنن اسنا نموا لكلا ىلسءهتيناسنا قاسا ىف ىنعا هر هد ناب الف
 هللا ل صهلوسر ناسل ىلع هللاقلطا كا ذاو دل ا ىف هسفنكهماق ادق هقلاخ د نمو ديدهأ | هزيملا

 ىلدملاةةلمقىف هللاّنا هللاقو ليم او همسشتلا فاك يؤرلا ىلعلخداف ه هارت كناكملنا دبعا سو هيلع

 عضوم ى هو هدبعهللاماكا ةروصىآ ىفهتدمش-و هناذئذلا هجوو هللا هجو مٌمفاوأ وناسغياف لاقو ْ

 ا مث 1 تينا دقف تلقعنا هللا هجو اهمفف هم. و

 رعش هئثن امدعب ادبعهللاهأشنا تنم قولو هورّو ما اوهفاحدبعي ةروصه سنن ىذن ا

 هقلخ ىذلا الا هئشن سلو | 0
 دمر اتا ل ةسوخأا" كين نازك اننا ىلا وهن
 هقرط هر اذهاو انغلادل || || هقلاخ نوكح, هقتلخ ف دازف
 هقيسدقمائلق ىذلا | ده لع اعجب دق نائعنلا هذ انغلا عم

 ءاطعاو هوجولا تا ىلع اهتأشن يقينا قلما هفاكى تلا لاسعالا روصأ ثنا هماهانمؤملاديعلاق |[
 روص ادع هلنامذأمو اهف صالخالاو روضلاو هوو ع نم ءاهمشن. ةروص لكىف حورلا هن ىلع وقل

 نمهللا مذامتاو هيردم# ةحسم ةشطان ةمح هنعموَدف هير ن ذاناهيف هدفشي م

 اهسدادعتسالا نم هيلع ىهامي نكلو اهتااخناكذا ام. الفت ةايطادادعت سا اها ةروص قلع

 ماعلا د ود لكدر قلل اّنا م”ىمهلالا ملا قاعترّوصملا اذه لثعذاهأكناىذلا اذ هنودّرملا |
 نولهعتامو مكتاش هللاو ىل اع لكف لاف ىلاعت قالا فه سخن ىلااهل ةئشنملا بايسالا نعروظتلا

 ىنف تصرذا ثيمرامو لاه لماما ال لماعلات نأ كما اءإ-عفاضاام قااخو كتان وهف

 قو هنءاعتو ةععا ءاطعأةديعلا الا ىرامو ىرهتنا نكلو لاسقذ هسفنل هتثاو كل تن امنع .
 ٌنكلولاك ىلاعت هلاّنا كشنالو ىردبعلا نا كشنال انافال م هي هاع-اكميهال- له هنا ىف مالكلا

 دو>والا سلو ىعسم نم ديال ذأ هقمايهانعمو ةدورعلا مسا هنع ىف: :ةالوا هنع ىبرلا ىف :ادقو ىرهنلا |

 لبق: كنيعل او ةدانسلا مسا لبيال دبعلا ناف نيعوه ثمدح ن : م نكل دبعوه ثدح نءالدبعلا نبع

 نيوكلا هنعنوكب ىذلا مسالا هيلع ماو ات تقل ىذلا مسالا اهتءلقثنافةدامسلا لبةنةيدوبعاا |
 ىنتف هسفن ىف هيلع مالاوهامالا لوشاف اف هقلخ تدأد ال قاللاو رهان نةدحاورىىلاعت هلودوهو

 | اهازانم ىلعاهنك اما ىف قئاقملا ترهظاضيأ تودثلا و وهسام تيثاو هنيعل ىلا قكتسام
 0 ناكل نكي لول لالتخالاكلذف موةىلارظنلاءلالتخالا رهط ناو سهالا سق:ىف اهند ئثلدخاام |
 انلوتوهو دوجولالاىنم بال ال هلال هنوركن م ٌدبالف لالتخالاٌ كا ذدو-و مدا صة:دوجولا ىف
 مضاواه مكح نكلو ةسلساث ع ناكناو صقنه مق ة نريكي نأ دو>-ولا لاكنم هنا صقنلا ف

 | !ةكاطوديت اهءازون نو للا ةزمضس خا هرب ودتلا ةرمضف هملع ىشام ىلع روهالا لل#قع نأ
 نالوههلوتبأ د افةيوهلا ىنعا هلك اذهم ةتوعنملا ىه ةلوالاواهلوا ملعلاو ىتنملا ىيذةد- اوتيل

 تافدلا نما دتب اووهالاهلاالىذلا هتاودهلوقوهو توشلا فباسلا دعب ام مخ متاهنم دب الدب وهلا
 هل ن اركذ م حلا ءاعسالاهل لاكي هتمعباعس كلذ دعب نيعي ملورودملاب محو ةداهشلاو برغل ب لعلاب
 نوح بال: ضرالا ف سائلا نم اريثك نال ضرالا ىفامو ليلو ضرالاوتاو هلا فام حسب
 ٍ اففانونا وعسلاو لاح[ حض هحست ضرالاو لازلت دام مهم هللا ميسي نمو هلل

 هممل اعرف 35: هى
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 هذهورخ الالوالاو لوالارخ * الا قّدصمل كلذ ىف قملادالا اواحام لب , نيلا ىلا برقا مهفرظنلا لها |

 دةتعانمفئاوطلا نأف لاح لك لعو اهيطعي فثكلا نكلال_داىركفاارظنل | اهءذدشال ةلاَمم

 هءاعمكلااذهناالوذ لوقلا قداص للا نا لعن اناق اسر ةنسلا هي نع قارا هللاف
 هسقن فصوأم دمتم لكى اهحو هناالولو هدامع ند ةفاكلا ىلا هلاسرا هر هحو امام هوب مت

 || اهدح نملوّدب ق- ةروص د ةّدعم لكس فن ىفاربدةؤ تا داق ءالاروص ف لوحتل اور ة:كآ ىلع
 ٌكلذءارو قل او هدّقتعمالا ىرال هنافاقولذغالا قول ازي لان دوجو ىفهبلادنتن ىذا! قا او هاذه

 نيملاعلا نع”ىنغهنناناف اهفتفالر ودلاهذ_عالقاعلاو قارلا نيعىف 'كلباقلا هتنع شرح نمهلك ١

 ىهوهدنعانغلا ةنصدل ب وملا ذه نوكآل املا نعلاملان”ىف غن الاملاك فل اإف كوم ونام نيملاعلاب ||

 دلما ارك هلع هس ."”ىعوهف هسفن ى ار ةدفال ءئثلاناف فدكلا ةفل قد ل

 قب اموءانثلا بةاوعهملا عج الالات ”ىتغلاودهللاو هتناىلا ءارفلا منا سانلااهمأا

 اًنانع”ىئغووف ةامالا هملعءانشأ | عقوافانماءزو< اع ههيزئتاماواندوجو ثيح نماشإال اهبلع

 روصن هملع برش: نأ دارأ نم و اتعئهلانغلاا ذه توشلانمديالفانعءانغوهامن ا امنذهنوكح زال

 مكحذاانالا انعانغلا نكي مل1ذلفانم دب الف انيلطب مسا لك نم هسفن هب ىعءام ىلارظنملف مالا اذه |

 تاتو را تال لطول رسة علو رار دتلابر هال دابا راكم وبرلاو هولا مان ةسدولالا ْ

 قطا ىلهتاذاهلالا ىف هتلدأب <ىل_ةعلارظتلاهمضتقي اموهو ةوبنلا تاطبل رهظولا رساْضنا ةومنال |
 قدصى دع تلددقو الد ثح نم لوقعلا هلبقتالاع هللا نعترف ةومتلاتلطرهلل ١

 || هقلخ نيبو هقانيب هكراشملا هب عقب ىذلا هلق مسهفلا درتو دراولاربذ ا لبقتف لورقل اوّدرلاانهلفربخما
 ةوينلاو اهلائماوءادوسلادشع تنثت ىتاا ا هق- ىف ةوينلا تاطب دف لوالاموهفملاتددر اذاو أ

 ضعببر كو ضعبب نِمْوُث لاف نم ىح ىف ىلاعت هتلالاك اك اهلكت دراهم ءىئ درا ذاق ضعمتنال
 بناح ىلع يكمل قر فكلا بناج جب رفاشح نورفاكلا م ه كلو الس كا ذنب اوذختي نآن و ديرو

 ةلاصسال دس ةترعغ ن نماةاطم هيريخ امو دنع هق دصوربخلا ةيدحأ ال الرغكلا مكح جي رامتاو نامعالا ٌ

 بحاص ناك اذ لوح نمو اكلذاو لعل هد ةربامم هي ءاججامف عيمض دجو نمهلدي الف هب هلعيبذكلا
 ليوعاب لوهجم ليوان عن كلو هل هلسيف هللا الا هلعبال هنعزدتإ اليو أتانا لسع زعاذاورظت ا

 ةقداص ةمت ةملكل ا كإ:ةطبح ٌّّ لخادلا هوحولا لك هللا ل هأ دنعو رداضلا هظفل موهفم|| ||

 اىظعارحاو 5 رفغم ندموملل هتلاذعأ دقو اق نوئمؤملا مهق

 ها

 تشل

 * ( رعش روصملا معدل ىثو ريوصتلا ةرمض>- ) «

 لئاممالا نيعلا فالف هلع انئاذ رّوصم يردت نم ناكاذا

 لئاقأ ا عصف ىمكسج» هب مصو مكل هتلقام لثم اذه ناكناو

 لضافتلا نبأ لو |! اند نعومه ىذلا الا هدنعاخ

 لباقتلاناباونكحوقتاولو | || هئسءانأ امو بع هلا ىلب |

 قلاخي سلو هللا قلثك [ةلخ قاخي بهذي نم سانلا نمرود اورّودملادبءةرضخلا هذه ت> اص دب ||
 || ةئمهلاو رئاطلا ةّئده ىوسدلامواستلاخ ءاعسفريطلا ة.هك نيطلا نءقلْتدا و لاك هئالقلاخوهو

 اتاشن لكيم هنالاهارّوصملا دعوو َمذدق هللا ناف ةمساد ا. اروهظلوبقاهل ة رو لكو هنرود

 ةامحروهظهل سلال هريودت فال كلذ ىلعهلةردقالو سلا اهمفداءلا رووهطانخ أش ثنا نمذا

 نر كتل نع عود ةرودلا تسلو 2 لاكشاو كإفّةرودو ندهدو تاب نم ة سس

 اةعةروضلانأ تا داق تلا هاستسم ناطتا لكبشتلا نيدع ىوسريومتلا



 كوخ

 <ىقعلا دوج زل فك طادلل يللا دو>ولا كذا لامك ف لم ا ف ا
 هيقلعتاك <ىبسللا دوجولافسحلا هي قلعت ىأ سهلا ةكردي ئدعدوجو ىبمهلالا مالا اذه! نوكف
 تاكاردالاهذهب ملا دوجولابفوصوملا لهبابلالا تراحانهو ىلامخلا دوجولا ف لابخلا

 دوجولا نسعي انروهظاقلعت قلعتاهمكحوا دوجولا لاحىلا مدعلا لاحن م1 ةتباشلانيعلا

 نامعالردتف هفصلا كل هنوعتم ةسان ىعاك اهمدع لاح ىف ىشو ذآ 5أ رمل ”قرملا ةرود قلعت ىب مم

 كاردالا ف اندذع عقاولا اهات ىل ل ةّياثلانامعالاو قا دوجو 1ص نيعىف اضءداهضعي تاكمملا

 ةلردك رغاط مهل ىهو نامعالا كإ:ى ةارهاظ ىدوولا للا نوكموا مدعلان مهماع ىشأم ىلع ىث م

 00 قا روقطالاننباو ا تا روواندنم اًضعبا_مذعب

 ع سس راو 2 نعلا وعم نكمل نانيت اريغ تاكململا

 قطة ناك ام ناكد>اولا هح كانا ال مسمضعنو لما فكل وهو نيهجولا ||
 ىلع مناف م هريغاماو قيرطلا اذه لهال الا مكحلا اذه سباو فدك اي دك لك يلام

8 

/ 
 ا

 || ةرعاشالا مهو نينا يدجوراذا نع تزكي اينإو مدعلا لاح ف نكمل نيعال لوقت ةفئاط نيمسق
 مارجر نككالاند ل منادعب دو ىتلا ىه ةتو.ثانامعا اهلنا لوقت ةقْباطو مهلوشب لاف نمو
 ةشان انامعا ء 0 نوتش هللال هان منوة ةحلاو ةلزتسعملا مهو تبان هل نيعالف لاح اك"

 ري موكا هانلقامد> ىلع دو+ولاىف اهنم دحاو لك رهظي اماضيا متو ماكحا اهلو
 سمهالا هلاكرمالاو قليلا هلال أ سهال او قملاناةرمضح هيطعياذهف قا دوجولا نيعف مكه نوكيوأ |

 ليبسلا ىده وهوى لا لوة.هقلاودعن نمو لبق ند

 + (ىراببلا مسالا ىهو ةيئرابلا ةريضط | )*

 هتروص لعن إ|تصاذلف | 0 هةلخ ه-سلعدهلا ارب .
 هن رس نم ملعب ىذلاب اًتادىكدو-وىف ىدعوهف

 ةصاخ ىرصنعلا ضرالا نم قوا_ذ2 لك ىلءاهرصق نما اعجا نك ىراسلا دبع اهبحاص ىعدب

 نمو اذه نيعوهامرخآق لف رصنغا | ىلا بوسنملا قالا اذه ادعامو قالا نم كلذ ىوساهاام

 رهوج نم ةمعسط ةرود لكه م لخ دف ةعسالا ضرا نم قول_2 لكف مالامعنماشاعجأ ||

 ٌكئاوا لعجو قلخلا اذهىف ةمهملا ةكئالملاو لقلاو حولا لخ ديملذ ه.فرهظت ةروص لكىلا ىلوسهلا
 كلذدرو دةوهللا ىوسام زكر وصل لباقلا نجرلا سفنوه ىذا اءامعلا ىف قاس لكل او رخا اقاخ
 هللا ىفةلاقم بح اص ل تح نأ, ترع دامو اهلهم دعلا هلكل وعل اهندرفريخ هسفن قدا قاخ ىف
 هللاالا لح ا كل ذىف هتاخامو هريغال هتلاوضو هدرعف هتاوه هم لوقءاماىهأ هسف:ىف رّودّهنا

 الو دبعاموظن بحاص لكف هضراظنلار طن فال_ة>اتالاق ا تفلتخاوريسللا كلذ عم اذهذ
 ىنعاةروصلا كلت ىو قحلا هلالاوه سلو قولذعالا هملقو ل2 دو امو | ىف هدحوأ مالا دعا
 ْ || لعلوقعمادهو هكردتاذكع نكلو ةدخاو ىهام ثم- نم نيعلا تناكناو هل ىلث:ةلاسقملا
 ]| ملعل لاق كلذ دنع ىعءارلا د تبباملث ىءارلانيع ىفايهذتراصفَنا اوطسالا هدس برعضنيح دوسالا

 ل داةتعالكت ةرود ىف قل اروهظىلاريشب كب ,ر كَم ةكاهارت اذكه نكلو باقنتالن امعالانا اذهان

 || بحاصوادلقءناناو ناحو كلم : نما قنا الشاق هرقولخملا قل اوهاذهودقتعم ا

 | لوسر لكمتبنا والا هتبثًأا منيع لي رمغتتالو ل دمنتال ةدحاولاقم ىلع لسا ىفءاسنالا تءافرطت
 | را كفا ومتساللا ةالولو منادي ىنو لام الذ ناأرعقناو هلا نع رخ نمرخآ ىلا -ىتوهدعب |

 لشا



 م م1

 ادع 170 كي )نادعب هبلقىف هدنع قاايكاذب نكيلو نه فك تاما كه الفزيت دف ا
 قالا لوقي هللاو عساولاسجماو ريكشملا مسا مكس مم -رهظ م دَعَتام ىلا هفاضأ اذاف تعنلا اذه ل 0

 * لسلاىدمومو ال

 * ( رعش قل اكلنا مسالا ىهو ىهالاو قالا ةريضح) *

 يده تل عاج اورالا يلاخنللا
 انقلختم طلال ركاب نارتو م راب
 ىتافىلاقماذه نكح, ل ناو

 ةيابينا تلقو ىلوق نكي لاو
 قف دو-ولاف ىلوق ناكناو

 روض> نودهاشلاو هنىلح ال

 رونو هيدا لسلق ىتاالا
 را سس بخ نيملاعلاب هلد ع

 روك تا مقرا برو 0

0 
 امىههاالا مالا مد ىذا اوهو رب دّد: قاخ ناتاخ قال او قااخلا دبع ةرمضمل هده بح اض دن

 قواس ىذااوهوداعالا عع رخ [قاخو ىالاو قلخلا هلال ىلاعت لاتف هدعرمهالارخاو يل همدق
 ربدقت قاخ نية نيب يوك !ان ىبيلالا سهالأق < بلا هلع ىهلالا مالا مدقتن اذ ىهلالا مالا

 ريدقتلا قاخ قلعتمو ىرامل ا ةرمذح ىل هو هرم . قأسسو داوم الا قا> مالا راعتت داحا قو

 ا -ردقو ءاضقبىث ةرودقو هلع“ ىهلالا هالا فقوف نكمملا نيعراهظالتقولا ننحت

 تاكمملا نانعالاا تاو دو>- ولا ىقاها نامعاال بسنلاو ةي_ هنال دع ىحاتقولا وبسكلا و

 لاوحالاتاريسغت لقت نيعلكوا امزاسترت دوولا ف عقتو تعقواك متع مدعلا لاح مسالا
 هذهلف هن ةسلمم اهئ اج ىلا هبل اريسغتت ىذلا مالا نافاهملع كل : لا ماو ضارعالاو تامضركلاو ا

 زقت ىهف همت و نيع هملاريغشن عا لك ةد دعم نامعات وشااىفالة>الا اذهل :هلباقا |نيعلا

 ىرابلا لعام قلعت اذكعو ىهانت:الو أ اهبف سمالا ىهاشتءاوساهلا وحد دع د دعو اهلاوحاف |
 لاوحالا فل !او-١قالاحو لاح دعنالاح اهم دع لاح ىف اهتو2ىفهلعامةروددالااهدحوبالفالزا

 ديالف اهلباقت ىتلا لاما ىلا اهتدنريغ هلباقملا لاوحالا نءام لاح ىلا اهتدسن ناق لباقتتال ىتلا

 ةفاتخم لاو-١ىفةدحاو نعاهل نوكح لاو>الا لباقت لذا دالاس لاق واهلا

 نئاكلالوبق نيعنكن يسعف ذو ولاا ىداح الا قالا قواسد ىسهلالا صالاف د-وازكمو

 ٍتمعَتلاَو باول س دلو برقعتلا ءافىهو نكهرها باو نوكمف هلوقىفءانقلا نوكتف نيوكتلا || |
 دوديورخ أت تادوجوملا تيأرو هدارأ اذا نك ءئذلل لوديال هناا ىف مه هواك ةترلا ىفالا ا

 ىهيلالا لوقلاب الا نوكيالو دوجولاب دارمنوكي نأتبال اهتم دوجوم لكو ضعي نعاب شم | ||
 1 ىلا هأ نئاك ىث لكل ةريثكس هاوأ ةمم٠ولا دولا وذو انانالا مهوتنف الا ةهج ىلع |||
 دوحولا ”ىداميالا مالا معولا ف مدن هننعمالااذهيفئثلا كا ذنيوكت هتدارادنعالا للا 1[

 ”ىلقعلا لل دلا ناكناو هرودت نم دب الذ صالا كا ذ ىضذتقا لوسرلا ناسا ىلع ”ىبولالاب اطان ا نال
 ةيدوجو ةروص همهو>و لا غارب اممروصبو هرمضحح م_هولا ن نر كحاو هنلوةءالوهرود-.ال |

 تودشلاق دإ_دفم ىعاذكو مهولا ىف عوقو اها نكلو ادب ىلا دوجولاعتتالتنأ ناد

 بحاولاففرصتلا قالطااهلف ف رعتالو الصالات اهدنعام لال اةّوق نا :ىناكمالا |,

 كح اذهاهل ناكناودَوَدلا هذ_هورّودتلا ناكما تاذلاملب اناهدنعازه لكو لاح اودوحولا |
 تقل ن نمفني-ءدوجو اا نوكيال سفن قاذ فصو ايامك اا ذدو ةقواحم وف قلخ نعف | ا

 ناسالا تتر اهموى نان الا اكنلا اذهالا|هزاحاموا_مسفننيسع هناف مكمل | ذهاهلوالاهبف | | ا

 نانغالا ىنءااها ىأ ىلابخدوجواهل كاذكو ةدوجو !مناكا همدع لاحفةستوبنلا ناتفالا“ ١



 نيردف

 || تعج هلوقفف هلوزنو هللا نوعياسامتا كنوعيا نيذاناهلوق ىف لسرلا نم ءامالاب عييابملاديىفو

 0 وز ودام هيسقت ىلا ههفصوام وى دعت لف تض لهو هسا مف تلكم و ىمعطت مذ ا

 نورخاهلواتو قامكس |ةمهمهلاذه نا نيموملارثك | نط ىت> اندنع لوزتل ذم ققتالف تانخدلا

 هنقاللافاصتانم موهتملاوهام همم موهناانا اذ ميقا فاصتانأدقتعا نفنينْو نم
 نوكنمنورصاَقا همة ىذلاموهةملا نعىأ اذه نءريكت هنا ةصاخ ةفئاطلاهذهل قا لعأا

 مهماوفاةرصاقلا مهنمدوجلب الهر هاظلا لها لو, هيو قولخل ا ىلا هتدسن ّدح ىلع ىلاعت هما ا هتسن |

 فصتان او موهفملا اذه ن ءربكتملا رابحلا هنا ىلاعت هسفن نع لاققذهقح قعتسم لكى اتساع
 ||| اعربكتول هنال فاصتال نعال موهفملا اذه نع ريكتلا هلو هنا ذ نم ءايربكل ا ىلا علف هب فصتا اع
 ق> هسفنهب فصوامم فاصتالاف لاح هرب ىف بذكل اوانذك ناكل انركذ ام هسة :هب فدو
 قلل !ةايريكتن نم مهب واقف هنود امدابعلا ضعمل نكي ةرشحلا هذه نمو بانلالا ولوا هلعب
 ضء»نعء نو و نيل! سانالو هللا ىلع ءارتحا هل مو ةاصعلا نمُّكل ذنم مهضعن هدفي مغ

 نكي نادعب هبستك !دبعلا اذهس فن ىفربكتهناف قلاءاب ريكمبلق ىلع باغنم مهنعزيةيفتافلاخلا
 نم هسفن هي قا فدوام ةفلاخلا ىلع مهأرسأ ن يذلا امو ليلقريكتملا ددبعف ةفصا هذ اهوصوم
 | ىذلا ”ىهلالاريكشل !تعننم ةحئئار مهدنعاخ هنلا ةجرنم طونقلا نع مهامنو ةرفغ ل اووفعلا
 ءاعسال ا هذه مهيلع تمكحالو لإ ذ نم ىلع اورج ا |م مد دنعربك و لذا هد امع بولق فر كتم هب وه
 .هتم عشت ن!لاحما نم ريكحاوهو د_علا بلقىف ٌرَدسا ذا قطا ءارربك ن اف مسهتهمطاىتلا
 مدع ىلع ةفااخلا عوقو لدف هتقو ىف للا بحاصل مكمل !نافهوجولا نم هجوب قل هال ةفااذغ
 ىلعاذهو ةّش.قللا ىلءهتلادبععئاطلا قفاوملا اذهرهالا سن: ىفوهامناربكسملا قلساف كاملا اذه

 عتينأ قفتا اذاروظحماعوقو هيلعر ّدةللادبعلاّنا ىتحءايربكلا بسككىف ةرمضالا هذ_هلهجولا
 هيلع ريص:ىتح ةئمناميالا عازتناو هلذعل!اناطلسرو هظو هنع لّمعلا باسو موتا ردقلا مكح هنما

 ||| نم هيسن اذا لعفلا اذه ىنعي عجار هبرىلا هنا هناميال هلك اذه عمل جو هباقو مالا اذه أي لانك"
 ا هلع ردقملا درعلا قسف ديعالوهامتا ةفلا وا ةيصعم هن اهنف مكس اوقاسا ىلا عجار هناالعف هنوك

 هللا ىلا بسن فيك لجولا هكردبف هسعبتي ”ىمهلالامذلاب مكمللا ىريف قحسا ىلا هبفنال جوف
 ةقيقح هللا ىلا بش الع هنوكن اف َمذلاب هلعاموكحت هنوكنمهسف:ىلا همس ناو مذلا هب طاشرام
 عم همنا اضيالجول ادكردمق لمعلا !ذهدوجو ىف دبعلا مكحالفنك هلاك نأ نيوكتلا قةناو
 | هلك اذه بد. اش هتان كلرمشي نأ ىمن دقو هتلان لرش !نم نوكش هسفن ىلا ني وكتل ىف ملغ ااذه
 || هنافهصعيل نمهللا فرعالوهاسصع نم هللاررك اخ هسفنىف ”ىلةعاارظنلا هبستك ١ىذلا قلساءايربك
 || سنملا ءانبا نمدحاو ناسسل ىلع هءاج هناف ”ىها الاس مالا ةغصالا ىدعام هنا فرعها فرعاذا
 | لقعلمكحو اهب قا هسه أ دة ىتااةيرظنلا ةلدالا هدضعتام ىلا سنقثي هي هبطاخامدانا هباط> ىأرو
 | اقيدصتوكل بانا اهدرتام عاستان عرمشل عم تمكححج> اوةب رظنلا ةلدالاهدرتام ىلاو [هعامتاب
 هناسل ىلع ل ئاقل اود هتثاناو هننا نعال! طال هناوربخلا اذه قدصب هلل دب ”ىلقعلا رظنلامكح دقو
 لياقتل مكس نم دب الف نالب اتم نالثملاو هل ثموه تح نم ؛صعناف هب ه.طاشام عماسسلا اذهل
 مظعبف لملاوهام قالا ننعسطاخملاناثم- زن قفاوو عاطاناو ةفااما نم دي الفّداضتلاو
 ءاصعنيج دبعلا اذه سفن ىف ىأ اريكشم قملا نوكنيعوه كلذو باطلا لبشيو عماسسلا سفن
  ىعسن اذا هللا ناف قاحتا ىف ةمهلالا ةروصلا عم نوذقاولا ام أو باطاشا ىف للملا ىلاهرظأ ثم ند

 نيقولخ | ىلع مهتمظع نم مهسوة:ىف مهل لحي املءاودوةزودلا نم هملع مهاسا هي زن هاتريك اع مهل
 قولختو هفةروصل ازاحناو هن الع ىف هتروص ىلع مدآقلْ هللاّناهلوقالا باطلا سفن ىف ءاودهلامو ْ
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 سفنلا لعفتاميرو ناس>الا هعم نو كح نأ نكمامب هملاءاجا ذا هنم ةدان: ا زلا ىف هعمط قاما 1
 بح نم سوفؤنلا هيلع تامجو تقلخ امل اهءلعةنملا + 1 لاملافوعا نر نادحالا وك يد كلذ ا |
 هنلا ةوعديافق سحمان رم ضاتعي نانا الا نمهرمعام ءاسملا هعنم ءامللا بحاصو ةسافنلا ( |

 ا اًضيأ كلذ لمخكاو ء ءافوو ءامح نسا كن ههئمددي رام لوقو هلاتا فناس>الانزومجتؤ و ا

 راج ند مظعربج الف سوفنلا سن اسد نمأ دهو هلا مح ب يك كوار قنوالا مالا از

 ردت, لورعاظاا ىف ل ةناوووهذ ةملغلاورهقل ا قب رطربداامأو مهام لماقود| دس كإس ن !نابسالال

 ريج فال رهاظلا ىفالارث م الف ه:طابب ربحلا لبش.ال هئاف هفعضار وبحلا ةموانقملاو عانتمالا ىلع

 || -ىاذلاربماامأو انرّرقاكازلساواءايلاوا عمطلا مكحي نطابلاور هالغلا ىف كايا رثالا هلناف نتسحما

 ةروم< امنا كل ددنءلعتو اهتز عداها ذ نع له ذدف سفن لك ىلعةك اسس ا ةمظعل ا ىف ىلجتأ | نعوذ

 || مكح ام هنا لعبف هي ةمظعلا مامقالا دمع الف هماع ماشا نمران انه فراعل ا اهسفن لهئالف تاذلاد
 ٍ توريجامأو قطا توريج كلذ 4ع لع. فرب اه دنع هب مظعش ثدحالا هب ماقامو هب ماق مالا هلع

 قولا ىف قولخن اريسامناو هّتصتسسالو كل ذ دل سل هنالهللا دنع توةمك ةفدلاه ذ_ه ل دبعلا

 00 روتلارهظأ دبع لكو الةعواعرش دو« اراود كاذو ةصاخ ناسحالاب

 هولا تْنُم فيكن اه+ووان كح ةيتوربملا ةرضل اهذسواو لهل ادب اتى لهاج و هذه هو

 ا لا الا هجولاو هلو لوب نم هريسغو ”ىملا بااطى بأ لوةودو ةمظعلادحاولا

 نم اعماجن وكف نس نيب خرب هءوهام همق لعبو هسفن ل_عبف خزربوهامب نيفرطلا نيب عجبا مالا
 ماوه هلرعألا ولالا ترجل قول لاتاقذر لا ىلع لش نيبو ماسقملا ىلاعهجبولا اذه

 ءاش ركحوهيف رطدحاةروصف ل 2 ءاش ناو ةمخزربةروص ىف ىل ل6 ءاسشنا تورب_لا ىنعأ

 نال نمريثك امم رعشبال ةفدطا ةببسن قيل ىلا توريملا اذه ةيسنو متأق لا هبت نوكسف ىلع ظ

 |١ لداذنف *ىخزريلا توريه يف ةدولالا نملاعلان ءانغلاب ةفوصوملاهناذنبب وقلنا نب قل!ناودو

 اهل لددتلاو اهءف لول او ةريثكلاروصل ايف تلا اها!ذهاوا هاذ, تاذلا لب اقتوامتاذب قلل ١
 تاذلابقولخملا لعب الفتاذلل رهظت هب هبجو تاذلا ىلا اهلو قلك اةروص ىف يلجتت هي هجو قال ىلا
 ةهولالاوهو خزربلا ادهمالا قال اء قولا ىفتاذلا مك_تالو ةهولال وهو خزربلا اذهءارو نمالا

 5 هذهبالالاعلا قريج تا دلل سيلف ىلا ءام*الا نم هءهوعدنامىوساهان دجوايئاه انقمدعو

 تارضلا هذه نامع أ ىهو ىلا ةمهلالا ءاسمسال ا ذهريغ قطا نم ملاعلا فرعيالو ةءهاالا ءابعسالا ظ

 قالون هتلاوراصتخالاوراستقالا يلع وهام ىهلالا توري اكان ائثأ دقاذهفبابلا اذهىفىتلا ||
 لسسلا ىدهيوهو

 + (رعس ريكتملا ساللوهوءايريكلا بسك ةريضحال# 1 ٠

 اريكبتم هب ادع نكفريك ين طو# مكانا ' ْ |

 ا اريصينم هُربكن ع ادّوجمم هسفئءادعلا قرطتعووهزب أ

 ارتطتم ادعلا نيب هن ىشع | ١ هفسسر ا نيح ةناجد اك

 ريبكلا دبع سائلا ف رعبامتأو فراغ وعاش, رغما اودوركشملا دبع ةرمشحلا هذه بح اص ىدي

 هر ل مرام ريكشم يلق لك ىلع هللا عبطب كلذك ”لجوزءهتنا لاق

 ديعللال هلءانريكلاق هتفص قطا هامبءار ريكا دمعلا بستكمق ةمئرلا ف ىندالا هب_نكيأ ,امناوريبكلا
 ولا ركذدىلاعت هاف مسالا انه وللا يك كر ومارك ىف روكشن دو ظ

 دوسالا را هم هئوكو هدس ىلوط 5 5 رك هسرغو هيدسإ مدآ هفاْس ىف هدامع ىلا ىلا عت هلوزنأ ءالذو أ ا

١ 
 ١ "  8بم ع

| 
| 



 عمل

 مهاوناكاذا نيمو ا لوسرلاةزعنا نينمْؤمالالا ةزغااهللارك ذاما ذهلو نيقولذملا نم ىو اه
 عسنمل|نصلسا ىهف عنتمت ةزعلابو سل يو

 كلانهو نطابل !ىنالا”عاملا سلو ةصاخ نمؤملاالا هدرت<و هللا ىج فرعيالو همرحو هللا ىجس ىهو ||
 نأ عن ةرملاب يول هغلا قالو عذملا ىفاماءاهمكج رع رسلف ةرحاشتلا ىفامأو ةزعلا كسره
 ىذلاىادلا «فرثؤينأ عنج ةزعاابرذاكلاو نمؤمهيوهاعر فكل !ىلاهوعدي ىذلا فااختلا همفرثؤب

 نئيذااركذ دق هللا تاذ جاو حل اامهماا قّرطت مب رفكلاو ع :ناممالا ناك انو نامالاىلا هوعد |
 بس < ةذخاؤوملا ف هتمكملا قيددزعلا مكح نم اذهف 0

 لكرم" نم مسي الف 2غ ناو ةزعلا مكح ناو قثاتللا فرعا ذا ميكا هللا د_:ءنم قاساربملا هب ءايسام
 0 اعوطاست“ | هيداهعس هبف نوكتريث أس هنمةدارا ايجار را يعم

 موي ىجاكاج ٠ ىف نايتالا ىلع تربج ةرامت# بت مل نام ا تايءاممال نيعث اطاشنتا ءانلاف
 نم تعدم اامتاو ةمايقلا مول نعي مهد كوب ىجولاقامتاواماذ ن .«ىخلان لسا اهفصوامو

 | ا هعوعوملا نس تابسلا:اقسالا ناسانم اهيذامو هيلع ىهاسي تاعاملاهبئج ىت>ناتالا

 ث لكت عسو جرو ىلاعت لاك ءانشالا فك دابنوكل هللا ةجررابم 200 ىلعالا اهنمع

 معلا ب ء ىف هلنمهمءاطو قئالانا حبست اهيف ىتلا ةجحرلا امج دوش اونابتالا نمابسةمتاسقلا ةجسرلا اهتعنخ

 ةصاخلاب هيدحق اهل دي ق اقدم الام هنا اهلخ دي نمل ءدو اهتم هتوصعت هب هماع .لثأ عن اأم اهلخ ديال ند

 قيما ةفئاطرعجك دخا هنا لسو هلع هللا ىلد هلوقوهو ديدسألا نسط انغملا ب> اهلا

 دودحنء يش لك ت اذا مولا 5-21 ةرضطاهذهل ط اضااو كل ّدإ_عاف شارفلا مسقنابي نومي
 رح . الائدلانعنوك الث * لكف هد- ملعيالام هئموو د لعب امدو دما ن مهنكل دود<الا امو

 لبدسلا ىدهيودو قدا لوةيهلثاو ةزعوازع ىلا وه هنمع نوكي نأ عناملا كلذف ناك مناك
 * (رعش رابخلا مسالا ىهو توريس ا ةرمحس) *

 ١ روع رو. ريغ ىرعاع هعجلأ نوكلا "عب لصأربلسا

 رز دصمر دص نم سفن هوو همظعت امك نم ريسح معلا

 روثنمو”ىوطم نبا اوكا تدرو ائامعأ تدحو امهالول

 اّمرْضُخ مههفالا اهلرث االوءاو زعالا قزاتجالا اها ةريضطس اهدهرابملا دبع يجني مسالا ا دهب ىاجحألاو

 كل :ىاهارثأ ال ةزعلا هيءاسشالل تعقو ىّذلا ىعملا ةهح نم ءارعالا ىفاهارثأ ال ن نكلو لعفا١ ىف ةيظع

 زيزعلا نأ لعا كلذ لءافريثآتلا نولبشي كل انهن نمو همفمهل ةزعالال مهلورقل ءازعالا فاه رثآن 5

 كلذهدوهش دنع ملعيالو هجولا كلذ نم همقرتثأ اهلل 0 اا يس وهام ىلارظناذا

 تورشا مكح ر هظب انهن كعشال ىجىهئاو عنملا ىدف هجولا اذ_هربغ نم رعب 310 ١١ لش امهضنأ

 الإ هاذ. ءاوج نمالارهظاف هملع أ ني نم كلذد :عرظتربل ا زي زعلا سحأ اذاف توكحإا ايف
 كات ىءانثلا هلل هدلردادالقاع ناكنافريثأتلا لبةنالقئاّمحورعث أل البشت قذ اق نم بكس ههناو

 مكح مظاعت ناو قثاقللا هذه ةدهاشم نع ”ىبنجالا دنع لاه الا باب ىف عانتمالا قب وةردانملا

 ملعراستخالا ىف رباا دهاش نك اهفثكاو بخلا ءلظعأوهو هرادشا ىف هش ف رصتسف هءاعربملا

 تاكيد هده لش د نمو مكسأعا اذه نم ماظعأ كح توريعلل سلفهراتخ ا فرويجتر اتخلا نا

 لعصير املك دوو هل ل عفت لب لاعلا عسج هل ل عفت تح ملاعل | ىف هناسسح | ملمع هلاح

 نيرمأ دحا هلاداينالا ىلا هوعديهناف عضاوتلاو ناسحالاربجوهف د لكدير عثيالربجن عوضو

 ريسغ نم ءادشا كايمالا ىأراذا عماطلاف ءاملاوا 0 ا ا اال

 قاتعس |



 عيفرلا وهف ىرولارتسل عسبتملا وه زي زسءلاناالا

 عدبلارهظام قلالا الولو انادزعسق هدو_-وزعد :

 عينا مكلذ نجرلا ىج || || ىلوق ص نيركتللتف | ْ
 تيدا |اهاود تارشللا وح نحس دال

 ءرث لك لبال دو دم لك فتيفْريبَملا هب عقيم دو دخلا نم اهل ليال عملا ةرمضحلا ذهل ىلقلا ف عتواالو |
 ١ هسفن هسلعَت ملغ ملكرهظانهن ةهسفنل دمعوهف هنفهتيدومعوازب زعئئثش لك ن وكف هنزع ىلع

 ىطعتال نئاقملا ناف هننا لأ هّمذامل ص اخ قب رطىلا ةبنلا. هدام عرمشا *ااالولو اهاوه عساو

 كلذ ىف هملءاهمكح الولف ةدارالا انه ىوهلا ىعءاوهسفنىوهبالا هعمااق قملا عدا 0

 ىبنأم قا اريغو هعاشاب عراشلا أ امانه ىلا ىنعاو قل اريغ عسا نم همك اذكعو ىلا عست
 كئنالاب أ 6 ىبنو ىعأ عراشلا نكل ن-لكح مالا س تف ناكناو ا

 انلواهنءعراشلا انام نكلاو وح هسغل نا

 ةئوهاادبعام لدا ىف ىوهلاالولو * ىوهلابسىوهلاناىوهلأقحو

 | عذامي اصاخىوهلا مس! ل عج عراشلا نكلو ىوهلادبعي ىوهلاو ىوهلا بنت« ىوهلابق
 ريغال ةدارالا ىوهلاباند_سقَنااس اذهاو ”ىلواعرمشل ا ه:عفوقولاودسعلانمهعوقو

 | حراخ نههيدملء مك امقال ه:منوكيامف هسفئالا ثلا ىل _ءمكححاحال نأ ىضنت: الاف
 ١ ]| لكف هنق مكحلا ءاضمانم هسفنهبطعتاعالا هس 0 حجراخ نه 0 ناو
 هدب ناقل دنعلا لصحا ذاك ند توكسلو هناي تاكرق نوكشللا ١ رح نم ملال ىفام
 اممفريغلارت 2 نم هن : اذ عمق همتشيالو هدد ربالاع هريسغه ف رثؤيالنأ هتمالعق ةرضألا

 قملالوقلا مف ىرخا سفنربث أتلبمتوالا سفندو-ولاىفامهنالهدب ريالا عانلقامن اوه دي ربالاع

 دع ىادلا باحأهئاهسفن نعلاك دقو قِلا سفن :نمزعاالو ىناعدا دا عادإ !ةوعد بم | ىلاسعت

 ' هتدارانالا هباحاأم ب احاالق مكلبحتسا نوعدا لاق ةهوعدينأهدمعأ عرش ىلا عتوش ن كلو هاعدام

 'قاجتهقا تاغ ىلك ىادلا لاةفناطلسلا هب<رذ ذهل سرعاريمك اناطاساناعرلا ضعب ىدان دقلو كلذا

 اناطللا كتم مها تت نكت جل ارا هلاذ اعف موس: 2 ناو ىت>ناطلسلا هللا ىيمؤم ماك
 دعس ندم هل لاشي سلدنالا قرش بحاص ناطلسلا اذه ناك ا هاضةذ هتحاح هلركذ ىتح هسرفهل
 ءاعسالا لج ناف همطعت قثاقلا تناكناو "هل سرع هلو دفو هنامز ىفانأ تداو ىذلا شد ذ لع نب
 نعءانغلا ىتساهلكءاعسالات ازا تلازولف تانثدحلا قثاتح لجلا كاد ىطعاامنا ىلا تاذىلعأ]

 هد : | ىبح ها ةناق «يءانغااب فصت | نأ ”ىغملا م« او هنعانغلا مضي ) ماعلام هود لولذا ماعلا

 ا نعم انما ن نكلواهيقلارتشالا عقواف نيمومللوهلوسرلو ةزعلا هو دوجولا ىف عقاو ةقلطم ةزع ماه

 هلاشمالودلاهمكح نا ىلمختي ع نكسحلو ةزعاال_عيناكناو نيئمؤمالو لوسرللد زعلان انواعبال

 هل عرش ا ذهاوهلوسربو هللا نينمؤملاةّوعو هلل ا هلوسو دز ءووهالا4هلاال دانا دب قولا ةرعف لثاستلا اذه

 لا ننمؤملا ىف ةزعلاهتلذ نئمْؤوملاركذاملاو منت باطخلا اذهل ئم اوعمساملبايلالا اولوا نكلو نيتدامشلا
 ةيويعال هنضىف اول دامو مهنض ىفقحلا لمح دف هلوسروهللاد زعنينموملا ةزع تمعق مهنم هناق

 نم ىلا هزدل امين ريغهّلت ةزعل ا همن نكسحاو ةعماسل ا ةرضخحلا مهلذ مهعجو لوسرلاة بي دس اولا
 ةزعلا تناكءرصدو م نمو ادبعلا عمب ناك اذا قا ناف نيضْوملا ىف نمؤملا مسالا: هلو د ثيح

 ا عومس الورصيم لكذي قر هيلع مدمعال ماقملا اذهىفءارتالازيزع ماسقملا ةا .اكامهنأأ 0

 ا هلتسبل نم مكر دين أ عذسمو ةز كس قا 0 اذهىوق نمدوقهبلطتامئئالو |



 5 عا

 نا

 الا داق - نءوقوقحابم ا ىلعامبلئاق نش هقادنع مهل لا فوقلا اذهل بصعتدمب اقل اذه لها ١

 مهنوكلئثهملع بال هللانأ, نولئاقل مهو ن اذممالا ةهج ىلع هنماهنو ذش اف قو اهنا ىلءال |
 | لل هدأ ةضاشانمةصر مو قل باه ق كال خديد ندب الاه بحاولا اود_- أ
 ا ىبسفن ىلعلظلا تمرح لاف ةجرلا هسفن ىلع مكبر بتكل اقف هيف هسفن قلس ا لخ داك بوجولا ىف

 هورفكت نافريخ نماؤلعفت امو لاقو مك ديَأشب نا لاف ور كلا هدابعل ىىضريالو هنءاسم» راولاكوأأ
 ١ ةهاركو بدنورظ>و بوح و نم هدابعلاهعرمش ىتلا ماكحالا مكح تحت ءانركذام لكب هسفن لخدأت ١

 : كالت ماكحا هماع لم امناف رودلاو هامدروصىف انانا هباطخس ىف هسفن ماقا ىيم حلاو ةحاناو :

 لأ نوكتال هللعولةداهشاأهذهو انسفنال هملع دك وانسفنا ىلع فد شنق اب ىلك كلذا هنال ةروصلا ||
 ا انهدبعل اهف ماقيد قل طقف ةماقلا مول هب صاخب ام هناف ناكت قو ىأ اضعااو لصفلا موهىفالا

 | لخ ديوءاضتا او لصفل امون نموه عرمشل سلم ىفايزدلا ىف نوكي مك لك ل لاود-الا نم لاح ىف ||
 || ةيقارملا ةرضح ىف كلذامتاو مكح ةرضحلاهذهل نوكمالءاضقالو لصفريغىفو ةرمضحلا هذه مكح ىف ||

 || ةصاخانارق ىمسملا باتححاا اذه لزنةرضحلا هذه نم هنا لعاو ناسلا اذهىفهللاءاشنادرتسو |

 هدذعالا ةرضخحلا هذه نم لوسزو ىن محا نمَهّمانمهننا نا امو ةلزت ا فمعلاو بتكل ارئاس نود ا

 ||| اووكل ةتالاهذهقحىفنآرقلا ىفهللالزنا اذهلاو سانلل تبرخا ةّمارتخ ىهو ةردحملا ةمالا |[
 رئاس مدقن نحنو نأ ,ارقلا انمدقي ةماسقلا موي أف اديه مكلعل يسرا رو وسانلا لعءادهش

 قرلاو مّدعَنلا ىف انةيسا ان ؟رق انرثك أف مهلثمنارقلا نمهل سل نءانم ءارقلا مدقيو فقوملالدأ |

 نآرقلا ىاددع ىلع حر درينم لكلربانمءارشال ناف ةماسلا مون سال انعب لضفللروظلا جارعملا ىف |

 قرينارغلا ىاددع ىلع رداهلرخاربانم مهاو مهرودصف هنماوظفحامر دب هيف سانلادعصي

 ٍ اهيلا قر تازنئث ىأ ىف ههطعتامر دعب هب [ لكى ضمقج لمع نك تارقلا ناو اعنا اعلااهف 1

 نأ ارا تاكد دع ىلع رباشم ةماسقلا فو نآر ا ارب دت نا صخش لكى ل عامهلوالا هنآ ن ماموالع
 | ىل عنو رهظمف كل د لعلا ن ههللأ مهاطعا اع نولماعل ا هلنانع ءاذعلااهف قرب هتورحددع ىلءرباشدو :

 الاراغدلا فورطاوروسلاو تان لاو تاملكلاو ورث ات ن انلكو نارقلافورح جرام

 ١ ءالؤم نآرقل ا ةحرفاسف م هرودصف مهلمج انا نال َةَمالا هذه ىف فتوملا لهأ ىلع نوزيّم هيو هنم '

 ٍ ىلحتو امالكمهيلءاهالتهط ةرو2قلطلا نمةداعسلا لأ ىلع ق ملا التاذافهروهظو هلت لت مهناف

 || كلانهام ىلحت ةّمالا نم هالك اد ح- صام لكف ن وعمسنو نو دهشف ةروطهنوال:دنعا_ تمهل |

 ًااروصلا تهب اشتاهانأ هنو التو اهب قا ىلرت تقوىف اهماورهظ اذاك "هل هلا ءاملاءابندلا ىفاسم ىلدتاك

 || فصلا ف نؤكيالو هتوالتلنوتص:منوتماص مناف ةوالتلابالا قاخنا نم ىلا مهيلعول للا فرعبرلذ

 | ةهاطلا ةِيئارقلا ةروصلاىف هوهشانيذلاءالؤهالا ةوالتلا سلم ىف ىلا ىديزمب لدالا |[

 رهظتسا نغ اسنمةذللا ىف مانعأ ةعاسرطنل ا لهأ ىلع رعالف ةصاخ تاصنالابالا هنعن وزيت الو ||
 ىلع ناكو ةمامالا هل تصحو نآر لاهل هللا لزن ا اعزاف دقفالعو ادعو اظفح هن اداو رعبماثهثآر هلا

 لانه هكرتانه هكر نمو امه نآرقلا لمعتسا انه نآرقلا هلمعتسا نغ ةعمانلا ة.هلالا ةروصاا ||

 مول هللا هي ذعاهيسن تدي ا ظف نمفرب# ن1 ىف دروو ىشت مولا كلذكو اتيسنفاشتان اك أكل ذكو |
 ِ تارغلا ةلزتم ىلع سو هيلع هللا ىلص< ىبنلا هينام نس أ امو نيملاسعلا ع نءادحأ هرذعبال انادعةمامقلا

 نا--نلا ىفارثأ نآرقلا لراتل لعجي ملفاهتيس:لباذكو اذك هي آ تدسن ,كص د( ل_ةءالهلودب

 نآرقلا هقلخ ناكرسو هلع هللا ىلص”ىنلا قاخ ىفاهنعهقلا ىذرةشناعتاافو نآرقلا ماةاامارتحا

 ءانركذام دح ىلع ىلتأاو هيفاصتالا نمهانركذامالا سلو |

 رعش *« (بزعلا مسالا ىهو زيزعلا ةرمضح]) *



 ناسعاريم- نمالا «بلعرد_ةبالاذهو هيمودعتيالو هبلع هنولزت تح هقاعتم هي نوبلطيو

 بعتىف مسهف هيت ر عربا كا ذ نوةحل ف صاخخالا ناسعا ال بتارملا ناسعا ين-عأتادوجوملا

 هللا نمالاهذخ أي ال هناف مالكل | كلذ هءاسم» ىف بوعتم اذهو همالكا ىف عررتشم ماكنا ناق ةّقشمو

 هن ذاَدس مهضعب ناك اذهلو اهاهأ ىلا هنامالا ىذا نم ن وكمف هلة ىلا هإ_صو.ف هيدارن نمرظتسف

 هللا نم باطلا نوعمس ام سفنفا ذه ل_ثم مباع ناه لاجرهلنو ملاعلا مالكم _عسال ىتد نطمملان

 اذ_هىفةحارلاانقزر ىذاا هل دجلاو منت مريغنمايفهنولزتنف باطلا اذه تم مهعد موقت

 تادوجوملا عمجي نمنلئاقلاةنسسااىف ماعلا ىهلالا باطمت انا كا ذو فدطا فثكءهناف ماما

 هععسإام دنع لملقلاالا هلعنال نكن او سهالا سف: ىف ىهل!لوق هناق هبحصت هعم لولا ت اذ ةسش ع ١

 اهم هقحطمق ةمر مادوهشو عاملا نيب عمججف هنن" 0 ىلاعت هللا لاجر نم لماكتلا

 نيب تابسانملا بلا ماقملا اذهىف نوبعت هللا لهأن ءةعاج اشر دقاو ه3 ثمريغ نمفشكن

 ةريثك ةمهلا رابخا مهتوهنتف هله ًارربللا كل 3 نو.ةدلن ذئنتحو انيلعاورثعي تح شار 1| نيبورابحالا

 رامخالا ىلارظنتس تا رملا لازتالف فود اءنيةةحتمللالا كا ذ سلف نامالا ةرضاسا هذه ءاطعاامأو

 نيعماسل ناو نوعماسل!مهابم نيذخ "الانا ل_عتواهلا-مالعتونيلئاسقلا ةنسسل ا ىلعد يلا

 اهوقملاىتلا ةترملا كاف اهنا مربغلامت وةلبفا مد صق ىذلا قعملا رغ لعاب وذخ ًايدق

 نس اولعاذاف عماسلا مهفءوساستاب واسس ليبح دقواسهف رعتاتننا صوا علي ةالواهركناج :

 نامأىفةر ١١ تناكح هس" ص باطلا ىدعتال هناو هيف قددصلاو عمسلا ةصح ىلع هنا عماسلا

 8-5 اة ةتمآ دك 5 راس مدعم ىفئايهلا لص اهقحتا معتم اهل اوهامفعماسلا اذه ةهح نم

 ًارهف تامهلالا ىف ميلظع رحاوهونامالارحأ ةعماسلا اذهلفدي اما هذهب عماس لكن ماد ءراهقزر

 هنيعشمح نمهذخ اي لماكلا عماسلا اذهوهل عم ذوللامهيدصةءورةكيورعسو همالك ىفنانالا

 ق>ٍباط>و» ثيح نم هب ماكتاجولاع يقولنا نم ماكمم لك ام هنا هب ماكستملاد_صق ثم نمال |||
 اذهىطعاد_ةفدوجولا ىف هدر ثمح نم لماكلا عماشلا هذ > ًايوهدصقثمح نم هن ماكسنف |||

 هن ماك_#تمللا هب دصق نإ لصد امرخ ”الاباحلا او هنري هقاملا دا 0 املا نيستاسعلل نامالا عماشلا

 ناعماسه4نوكي د_> اولا نم لا ىف هناق لماكلا عماسلا اذه ةهج نم هدنعلوصح لمناهألا

 ماك اهدصقامالا هنم مهفيام هلم ض.قنلا ىلعرخ الاوهانر تتدذوئذزلا اذ_هدحاولا الم

 0 ندهل>-وت د2 ىهف لماكلا عماسلاابهتعمذخ ًايىذلا تقولا ىف ةءترملا هذه قل قولا

 نولعب نيذلا ىوةسامهللاو داق كلا عما 1١ اذ هن اما ىفو ملكتملل عباشلا صقانلا عماسلا
 مالكلاررد لعن وصاوغلا بانلالا اولواهاناةامرك ذترامنا نولعنال نيذلاو

 رعش * (نعمملا مسالل حو ةداهشلا ةرمضحا *

 ارا والارتسسو هنمقو انف ارارسالا دنش نموملانا .ٍ

 اراصاالاو هر يلا 2 هروناماذا ايد 2و ا

 اراصنالاو ناوعالاو دنحلاو | هسفناباخلاذ_ةعااماذاو

 اراحذالاو فال رحل امعاا شرع نملاسرال اهب تءاح :

 ارابخالاودهاشب نيحركذلاب || | هنوكحل.نمركذلا لهأزوفيو

 قوةحداعلاودانعاا ىلع قوق> هلق هءاعو هلوداعع لا ىلع ده اشلاوه نمهملا نمهملا دمع امحاص

 رالف مدهعي فوا ىدهعناوذواو ىلاعت هننا لو ةريضلس ا هذه نمو ةعضوو هنا ذ ىلاعت هللا ىلع

 قرتفاو كلذ نم ديال قولا نم هيلع هلاعو قوّة نم هيلع هللاعولعلا نم ةريضحلا هذه ب>اصل 1

 تالا ا 1121 ا 1 ل ا اا ا ا ةماعلا اان اا عالج وباع قاس ونا حش عوام 3 ع

 لَم 6 6 /
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 لاثدالا اذا ب رضي "لوز ءوهف لعن الن شو ملعب هنال لاشمالا برضب وه لب لاشمالا هلت برمضتا |
 ةانعقدوجوهلا عدا رضاذا لها! برمذت ةفداصملا م كالا كادك انسأ نو هنمع ىف دو-ودل اع ١

 لاه رشا ١ ير لو وق نع هل يسالف د الئ دسم بلطتت انرّودتىفالاهلدووالاعو ١

 ْ هللا ىلا نيهتنملا ع نمةعاج ا ار دقو هم حارمملا تهذاذا تديبلان ندحارم دارو لوزباك همي ا

 هب عقياب لسا تاذ فن وماكسش مناك قاوذالا لدأن ةوعودللا ءابلع نمل لا برم نوعستت |
 هللا اذ قف ءالكلاو اذك ت ا ا ناد تا نماسهاهيزتتلا ||

 عقب الواضب ًاريسفتلا ف ل_خ دمها ناكناو ةراشالا بادن نمهسفن هللا عر د <وهلودب روعحت اندنع :

 أ نعادح  انيًارامو هوم_هفولءانغت_سالا هب عتب امى هلثك سبل فو مالا: لهاجالا اذه لثمىف ١

 ْ ريغقملات اذى ماكت دقوالاراظالا فانصان هواك فدص ياو مءايلعلا لوك ن ههنا همق دب ا
 مهفمهدبش |امدودولاني_عدوار منال كل ذ ند كارد ءتاموماق هلنان خم قوت نم هللا ىل- 3 ْ

 ليبسلا ىدهم وهو قل الوعي هللاو نومشد الو نوفل الون وأ الف دوم نع نوماكت ٍ

 0 ا د نول ل هون امال صح
 3 ندولا.ىرولا هووسع ذب لانام ىذلا برلا نموملانامالا ى امهم

 نكم-لاموا دم هلاعو اف و ةندح + يداعلا و

 +(كاسألا !دقتوزال لا "ابدل

 فقا وااو دهاشملا زاحدقف فئان لكل نامالا ناكححا ذا

 فراعملا هايشاو بتك ىلع ءيث لكص هزندلا هانآو
 فراوعا!فوتامهلافروصت هيرتسعي ال اق راع مجند

 فراع نلكحإ نامالا تبئال 0 حرلا ةريغالولو

 فشاكملا قحىفرتسااديرب | كد نركإ تس
 هللا دبعا ىه اهيفانملكت ةرمضح لوف ىهلا سءااهلاك دب عاهل ةرمضح لكن اق نمؤملا عال ىشو | 0 7 اا 17307 وا 17 تمص 6 1. 2 مدن 108070 قرش 20ج حلات ل

 كلملا دعم نجرلا دبع متافاضمال ا هللا مالك ىف ىسالا اذه ام هناف برلا دبعال هب رديعاهولد.و

 ىلو> ددعب ةيدويعلا هذه ترتد و ةرضخلا هذه هلو نمؤملا دمع مث مالاس سلا دبع مث سو دقاادمع مث

 هفتيلسباام هفدحأ ىلت الو ىريغىنامز ىفدحأ ىلعف هل“. لاق نشنسو !ةنس )ىلا طلا اذه |[

 كما ههللا ىنوصعو ءاعسل اريش نيبو ندب ل< لوول ىلافدو يش همم قت انامدنا ثمح هتءطتف

 ٌكذ ىلع ىركف ىنركّسو :رمؤحلا هذه ىف الطعم ىركف قبو هدوبمشو هريخو هلوق ع نمالا هفرعالذ هللا 2:

 هتفرصف هيف فّرصت ا نأ ىل شالا هف بعتلاو فّرصتلان عذب ىمدع ىذلا هلل دولار كفااىللاكو

 اه كلذ ىلا هّتمحاق هئفرص ىه هل قلخ ىذلا لغشلا ىفالا هفرمدأ ال ىلا لع ىعيانورابتعالا ىف

 1 وجراذ اذ ىفانتهج نمنامالا اهل لصو هل تةاخ امام. تي دعت ام ثمح اهلكىاوق ق-قترصف

 ةرضحل ا هذه نأ ءاوائنف للاى 0 ىبلا ةيناحوزاىوقلا ىنع أو هللا دنع فر كشت اهنا
 نوكلا ىفاهلام

 0 درعا 2 0 :ع نيعسق ىلع ى هو ةيهاالارابخ الا ىفالا ناطلس

 لكو اروزوأانآر ةوأالسئاوأ ةارووأ ا .ندج ىتلاه ادع نت الا- ىهاال ارينا د -اولا

 هلْعْعَرلا اذ #ه باج ءآرو نموأ امحوارمشب هيدا يو قرع لوادر كا ءهبريخ ًاريخ :

 نوط. لكاقراك اق له[ نمةئاط لوقت رخ“ الا مسقلاو هلا لعأو ناميالا لهأ
 للان ىعاورابخالا عقاوعلعو عادرود> ىلا نوجا مسقلا اذ هباحصاولث كم

 دو>ولا ىف قطن هل: نعام ل؟ او معا نابت ىلع دراول تاكا نوعرمد جاو و رايرخالا عقاومرملا

 هنوقادس ناد : الا كال الا هنوعمسال ةسعاو مينماناذ هلن وزر .ة قا نموأ لاعلان ههعووم نأ



 0 نم ةجرددأ تاصحامو هسفن ىأر هنا لعذ رهاظ لكشم ةلكشم ةنطانأ|

 ١ 0 قح ةروص كتف هنيعوهامنا ىعأ منا هلقعت عم ىدسج لكسشي ةلكش ءريغةدوص ىأز

 قطاناكوذآ رمان يعوهدوهشلا اذه ىف دبعلا ناكن اووش س دلداوق نا نأب ىدحت دقتتولا كلذ ف

 أك هلكش. نارلا كلذ دقي ام همش ىل لد ناف همق ىل عام نأ ىمهنوكنمدبعلار اهايلفامف لدتا وه

 || رةصوريكو ءانحن اوت زادت ضر عدل اوط نم دارملا لكش ةقيق ددقتب دق درملا نافقعلل ال ةاردلل

 : |١ لكشف لو دقءارىذلا نا ةآرملا را لكشل بانقتان كش اواي اراد :

 لا ىذلا قا هنا لعمق هناذ لكسش نعاجراءار ناو لاس+ل اك: ىف هبة ح هبطعتام عاونا فو ةبدوص

 ١ كلد ىطعت مالسلا ةرضح نال هبف ىرخالا ةروصااريثأ”نم لسدقفرهظ ةروص ىأبو ظ ظاحمتو ىتلكو# | ا

 قا اة بور ل_بق قلحا ىرب ناكس دقو تاك ديزب ىلأهب ورد نع قحلا ىأر ىذلالجرلا ىرتالا ١

 ا ا را ام ةووصريغف قحلا ىأردقف رئي الفديز نى أةيؤرف |
 | ةرودلا ىربو < -ه:ة1سه ةروصىف ىرخالا ارا ىريف ىرخالا ا رم كلت فاموىوشا#ا مكرر م

 | نيبواهنن ىلعسو :[س فارلاة[ سهو ةروصلنينق ىرخالا ةآرملا كلت ةروصىف ىرخالاةآرملا كلت ف ىتلا ||
 ١ أ ةرودا١فةيدهلا دي ةرلانو كاد هور ىف ماقملا ده ىفانمغروا ده ىلعانهتو اش دقواهتفىتااةروصلا | ْ

 || اولاف نولهامل_| مهطاخاذا وأمش هللانلرمشن لنا ةرمض+اهذدو اهقدصاوتةب ور تأ اناقة دحلا

 ||| مهطا نيا نم توف رطب مملال كلذو املجو'كريشلا ناكحا ا..:> هتان رمش ا نمل هال اوامالسأ !
 || اناا ماكبام تاسنا لك ناف ةلاهللا كس ءهعماومظتن ال هوبا اولف ممرض اموتواهانملا |
 | لكو ناكام كل ذ ناكمي هماكب ىذا مالا كا ذةفصب غبي ىتحاسجتو اءادّارومالا نماَم هب
 | مهلوق ىل_عاو ديزي نأ ءالؤهل نك ملفدل وج نم هلهجو هلع ن نم كاذلءهيهلالا تارضلانملذ |
 || ةكتالملا لوقت اهنمتارمضحلا مظعا نم ةرمذخل اهذهو اوعاطت سا ام كا ذاومارولورخآ ًائامالس ||
 | دالدلا قوريكسسلاو في رعتلا ىلعمالسأاب اننفةيكتلا تءرشاهنمو تربصامي مكملع مالس ثمل لهال !

 || ساروا كلذاامو هسفنفف هرّودبام دةنعيوا لوي ىذلاوه لهاا نا ل_ءاو ةالصا اريغفو

 || ةرضح ىف هبلطتام لكف هسف:ىفدقتعملاو لئاقلا اذ ههروصام ىل_ءةدئاز هنبعفةروص لوعفم
 || لداحلا كل دوهربودت ىزعا ىل هل !كل ذة هرّود نمع هاقاتو اهروص ىذلا سفن ىالاهدح الفةيدودو

 | ةيدوجولا تارمضحلاب ملاع هئاف ةسمالسلا ةرضحلاا هذه لها نم ناك نمو هرّوص ىذلا ىنعا
 | دلقمبا هيل هاج هنا لئاقلا اذهاس ب هبطاخام ةروص هيدي ملا ذا رودلا نم هيلع ىو امو :

 أ لع ىعا ن ١ الاىلا !دح اهل ذأ ٠ نم تنام : ززع مام اذهوآي_ث ام السهلو# ىلءهديزب الف لهم :
 تعدل نم لك اك لهاا باطخ ل_ثع تع ع ند تراك نإ ودووش هع فمها ىذلا قوذلا ١
 امال_سلو يال نكلاو نيله السا نم لثاسقلا نامل ناو ةرضخلا هذه نم تعدي لهاا باطخ دنع س

 ةروداهل ىرءالو لئاقلا سفن فةروصاا كلتدو-و لعاعالطاه نافةريضحلاهذه ب>حاصالا

 | اهتافدلئاك سفن ىفالا هلةروصالام لكو ةش نع الئاكو ا ادلّقم لئاقلا كل :ناكءاوسالص هاير مغ
 هملع طيضت ةيدو+و ةرمض> منام هاذ كل ذ نمهروددامرك ذب اهذواهلو:باهذ. دوجولا ندهسهذت
 ٍ ةضشيف ىءاتوبفلا ريدا دج انانامعا يتءا هن ملكتملا ن نم هملع تلا دلا ةموظنملا فورعللو هدودجو

 .- باهذ نم ديالف مدعلا اههلولدم نكدو اشي أ ىباطللا دوجولا ة.ثش فول ئاقلا اذهنيعفتودثلا |

 اسم ايام ءاوهلا ف تاكشت ام ثمح ن «ةناك باطلا ىفةروداهل تمقب ناو سنا نم ةروصاأ

0 

١ 
0 
ْ 
ْ 
| 

 هفرعي بةلام ا رغ قبيفدو>ولا تارمذ> نهةرضحىنابأ هلفرعيالو لئاسةلاودو هما ف رعب ||
 قحهنال زامعالا هل مالكلا ىف قدصا ناك اذبيولئاسقلا لهاا اذهودو همفنّوكتىذلا ىوس |

 "هلاك وه سدأ ام هسفل فروزملا فالخج ىدوجوا 1 انسب كااذإو هريغنع هرودةرهظنف هماادنتساو



 © عا

 | قخاطمتانارعاف ”لبوزعدقاسعا انهنوكت ةسئاننو كنة ىذلا عج نوكلدقو ,ةيردصم |
 ||| اهمال تةاخ اماه | نورظانا! لس.ةئاه دنع تان ملا ل عفو هدامعل رغاظل ااهلعجو بايسالا |

 0 ناك لك ىفهت ىذلا صان اهحولا نع ء موو لعلاو ىدهلا قي رط نع قلما لضأ ىذلاو هاذدو

 ٠ ءاوسالاهذهتاوخاو ىذلاو نموامرزهو اصقان مما ىجسملا ظفالا كلذ نا لعاف هي دمقتلا ن ءهتعفر عم |

 رهطظملا ى!سودقلاوهفهدنعتاسسملا هذه هما ىف هقلخ نع هرهللا بوتحا يذل !بدسل ااهاعمصامنا
 كةشكنوكينأ ام اني رظنل اريخي تنأذ ريكملا ني زعل اوهالاهلاال هيلا صقاونلاءاعسالا ةيسن نع |!

 اهم انعاىفهروهظو ىلا دو+ وب تاككملل سي دقتتا !نوكمف تاكمملارهاظمىفرهاظلاوهقللانا
 داو سهأ الا ناشلا سلتا ريبختلاو تالا.ةحالاو ناكمالا نماسملا بسن ناكانعهبتسدقاف

 .ضءعن نع اهضعب ىو ضعبل اهضعب رهظي لب نيعا نيعربغتتال اهيد- أ ىف يع لك رفات ١

 ةاثاا تاكمملا ناسعا ماكحا ارداظلا نوكيورهاظا انيعقملانوكي نآاماو ن نكمملا ةروص بدع '

 دوج ولا نع ف تاما ماكتسا ريغت مرهظام لجال قلل سيدقتا!نوكمف دوجو اهل مهدالىتلاالزا
 ناولا,نواتملا حاحزلا ف لوةناكماكح الا هذ هريغُل هسفن ىف هريغت نع سو دة س د#قم قللاى احا |

 ىتلا ناولالا نول | نيع ماحس الا ناولالا فلام عاعشلارو طسلت اوهيضروثلاا برضاذا ىتش ْ

 ةفاتحم ناولابروتا!نواتل نس دوب عم ناولالا كلن م[ و ثد غمد |امرونل انا لعن نثو حاجزلا ف ا

 نأ نكعال هنألعنو كلذ ن نمةءاريلاهلدمشن لب هتاذف نولتلا لومقن ءهسة:قروتلا ل دس دةئقأ

 نأ نعهسف تاكمملا ناعا ماكح ا هتطعا امريم مامق دنع ق حلا انه *رنناو كإَذكْما دكعالا هكردن أ[
 الهلا دوب شى اذكهألا مالا نوكال ن نكللو حوبسلاس ودقااود لب هباذ قريمغتهن موشي

 هريغو ةمحدةروص ىف ىل*: ةران سودقلاحور لإ ذ حتحواترودههدهاهسفنا ىفةّساثلانايعالا

 ثمح نمهنا لءورودا١ىفع ونتواروصاا هلع تءونتورذلا ةروص ىف ىلو قفالا دسدقو ىلنو

 نم لزن نم ىلسع تان الان لونا ذأ هنا اك هكردت ا ذكه ع نكلوهناذفريدغتلا نءرهطمس دَقلا حوردنا

 هنلزتام ةرود هملقفف هيلع لرانل ادع عبطت ,عونس نآر دلاام ةعونست انا الاو هللادامع

 لمقال داو هنا مالكوم تدع نمم الكل او تان الاريغتل لامحلا هملع لزنملا ىلعريغتف هس ع ْ
 رظتتةدوجومريدختلاو سو دق حوزلاو سو دق مالكل انرممغتلا ل. ةيالوغام ثءح نم حورااوريبغتلا

 نموهاخ قحاب الال وادمناكاذاو قعنا س دق لاف تاكمحلا اهلول دم ناك ا ذاك تانا الالولدمىفأ

 ةللالدلا ةريغتم ىهوءامسالا نم ىبهل امم مسا ث مح نموهامن او سوّدق هال هنمع ثمح

 < (مالسلا ىهلالا ا ا

 مالسلااندجومءامسانمواتسف | || اير نم ةمحت .مالسلاتا | 0020 نا
 مامالاو مكاو مد_ةئلادلو همانقمّولع نءرخأ ل اانلف

 مانالا نمنيلصاولا لوةعتراح هقاْثَج مالا ىعست ام

 حاشلا ماقملا هلعال_للا ناك

 هةعاشد لق ىذلا 0 كىللاو خذاسلا دلتلا دحاو زعلاو

 هيل با

 0 2227 جب بيل تت جا رو سب ببجببحبحبجبيجحب سبب بايمن ببيببببسسسب

 ىلا 2-ان الاعاو نوماس ايف مهف بصنامف مهسعالراد ىهو مال باارادوها دج

 ا

| 

 هذوهشملن نوكنام دعامات هملع رهظي نأ الا قالطألا ىلع ةس ولرثا ىوع د نم هبي زننت ىش فراعال

 مالسلا ىعس اهو همست ن نم كلذ د:ءهتمالس نوكش ىوعد نو كف ءاوق عبج قا نوك

 هللا لودر لاقف مق هللا لعءالسل ا دجشتل ا ىفاولوشب نأ مه :ءدللا ىذر ةباصعل ادارأا ان ا

 عي مداشلا ةياؤخ و ذشلا خذحاذأف مالس ]| اود هللا ناف هللا ىلع مالسل | اولو قتال سو هملع هلا ىلص

 ةروصا .ةىّرنافرودلا نم اهفىرامر ظالف هلّدآ ص نا ناكححر ةرشحلا هذ هقول

 1 0 9: 10000 مس سس ا سس ع سس مس مس مسج
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 1 دعست هءاقأاف اكلم هلو [.|| هيركةديدشلاوهكلملاتا م ان
-- | - . - - 

 ْ ا ىزلاالا كلمن منكيملوا | دهشت:داعسلا ىف ةماسشلا مون ْ ا
 ماعو قلنا ملاعو ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاعوهو طايل اورهاطإلا مسالا امها توكل ملاو كلانا معا
 كلم راسخ انناكنموكلع سلف كلما ناطل_دتختاروهتم نكت لناف روهقما كلا اودو ىهالا

 هلل اكد و5 نم هزم لب كلمالو كلج كل د سلف همف فردت فهسفن راشخارال

 روما كإملاو ءاشاذا هبل ووءاشاذ اكلم لزعيدارط_ ذاديعالراشم ادبعوهفةدانعلا قلتم

 توكلملا كلذفهنطاءىفو كلها فرعا كل !ناطاس تو وذ كا ذكسلرطغملا
 ناتفصل|ناناه ترهظ دقو كلا كلذ لدسنطامل ا ىلع هل سور هاظل | ىلعذوُهَنلا فرمدتقاناو
 نمْؤملاوهو هنطانو هرداظ ىف هع | ند مهنت موماع هللا تاواص لسرلا عاسشا ىف قفانملاو نمؤملادوجوب

 نال ذوهره اظىفال هنطابف هسعسا نممسغنمو قفانملا كل ذو هنطانال هرهاظىف هعسا نم مهنمو مل ملا

 ةريصل لقع نيعو سح نيع نية فصل | نتاه اهممْلر دل الا نيتسع نانا هلا لع امو ىداعلا نمؤملا

 ادب نعال ا ىلا.عت ه سفن ىلا فاضأ امو نينمعاموكا ردالق اخ نينث !نيحوز لكع نم قلخ امل هنالرمدبو

 ظفا اهلىذلا قالا نيع ىف ناكه جو ”ىابامْ هال :دكر دم ةلئفأح نيع لكشف ةرثكلا ىلع لديلالا علا

 : رعش اهيف عجللا بس كل دف كار دالاو

 هد نمهلاعريلعلاو مهو + هقلكو هسفأب ظفحل اوهذ

 افمصت هل نا ال_ةعالاعرم ان لع كال دب تدب اراسسخال اورد ملا ىلا عت سنت تقصو لد فاضاالو

 ترسل تلاد ىلإ فمما لالح دلما ظلال م 523 هوم

 قلذجت أبو مكبح ذيأشي ناو تثيوءاشب م هاو تبث هيوامذ لت ىلا هدلءروصلا فالتشاف

 ىلا ه-وو ةدارالا قاعت هدب دح أ ىلا هو هلك اذه ىنذ ىطصالا داو ذذت نأ هللا داراولو ديد_> ْ

 دئازلا ةاغن بهذم ىلع هتاذاماةدارالاوةدارالا ىف فّرمدت قلعتلا ففّرمدتلاو قاعتلا ف فّرصتلا

 صأب تسل ةدارالا ناوهو نيلوقلا نيَذ_هريغ معا او ةدئاز تافدلا تشم به ذم ىلع رام ع

 دحال لو. فلا ىدناممال نكمملا هكا تاذلل ماتو واعت ىهامناو تاذلانيع ىهالو تاذلا ىلع دئاز

 ةدارالل تنام نكحمملا نملودقاا ةيلوكقمو ن جالا لخلل ١ لدنلا لع نيرمالا

 فرعي لو توكلملاو كلما ةرمضح ىف قدا عمرمض> نك مسا تا رايعلا ىف هلروظالو مكحراتخاللالو
 نمهجو ةرضحلاهذ_هقرضحاق هم قا ة مالو قا نمهشس فرءالووهامالو ماعلا

 كاملا مسالا ىف ظ- هلناكالوهوجولا
 رعش * (سودقلا سءالاوخو سدقتلا ةرمضح ) #

 انودق نكح انيفاهمالعا || || لتنال ىلا سفئلا رهطنم
 ايلا 0 ةفعاذارهاط اكحامدرو |

 ااطللا تلعاسودقلاىلا | اضرأو

 هيتكاسو طسخحملا شر_علابو

 ركل سلي سا
 1 -1 ناو

 رووهطلابو ةاكحرلاب ىلحال

 رودالا نم ”ىل_ءلا مال انو

 ارو 5-0 هيو هل ىدح | هن

 رود_هدلاىفانهّقاطار د_صو ة> هن سدل ى

 دياعو هل ددالا مال لا ىهص اولا اعسالاو صقاوألاء اعسالا نم ه سفن ىف رهطم سو دق ح ومس

 توملاقلخ ىذااهلوقفو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذا اهلوقىفامو ىذلا هناحس هئاع»ا مناف
 اه ورح دقامن اف عضوملا ادهقامدو-و ضع قاهاشامو اعسلاو ىلاعتهلوقو ةاسحلاو

 له 0 65
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 ية م صو
 1 أ ىل اعت هنن اءاعسا نمو ؛ىث لكح نعسو ىتدرو ىلا عت لاف ةلانتمالاو ةمحاولاةجرلا ىف ةغلامم

 تمستت | مل سيكر تلا اذغلبقامناو لرد مارو كيلعبك ةبكرملا ءامسالا نموهو مي_رلا نجحرلا

 لاق ىتلا ةجسرلا نيو اولا ةجراا لبست هسنوللا لا الاءا دارا تورتخي قلارادإا ف مسعتلا

 0 و ا ا 0

 هلع ىهتتقالعو ةحائت لكشف راية ركن ”لحاد ةجحر ىه و ياك قدننا اهركذ تلا تاتصلاو

 سن هتوجروه نحر موعن موُكشالباهوأ لد اف هنا ىوسام لكو ةجرلاليةينمق ه«تجر ىهدنم

 نيغلمملا داعشي بضءاذا هلثم مدعي بضغل ن او هلدم هليق غي ل ىذا هنع ضغلا تهلازاو نجا

 3 اهءومعلةقلابملا سانت ةرضحلا هذه ثمع<و لقنلا ن م ميمصأا ىف مالسلاو ةالصلا ميلعلاسرالا هنع

 تابساتملاددعبو نكمم لكدارفا ىلع تاكسمملا ددعب قلعتلا نماهل ناك الف اهيفخئش لكل وخدو

 رد_دابهتموتاكمملا تردصا بنمو هانم ريغ هللا ةنجرف ىهاش ال ناكب.كح رثلا ةمحوملا

 صح ةصااخ ةجزا نوكل قارفرو دص رد هنالاهلا عجرب مل اهتعردمدالو ”ىملالا همّدغلا

 نيعى ةهرلا نم دجو”ىهلالابضعلاىودام عمجودارفناوزيت نعالااقب استافاقباست كلَّذاو

 رعش اهتعحب رخاقدجرلا

 دعم اه دنءام لكو دحال هللاة رف

 درب اهون هناف !! || اهادغ نعل ضن ع لكو

 لعد لعل نم اهمدلامو ىنادتلاودامتهدرقلاف

 ' دحدود1لاى اهلاك تهانتامبالةنالف

 د.يعديعلاو برب زاق رطظاف هنع تزمعاسهب

 هوفرعق مهبلا فرعتو قلخلا قلك فرعي نأ بح ًاهنأب هس قبلا يضوو لاعلادوجو بسمع نمو

 ةبحنامزاوال موح سم بلاك ةسجرلا هب تقلعت قلع ل وأكل ذنم لع هدم: ىنلكح جساذهل و

 ةفصلا نم ةروسلا كلتل عصيان اهي ىلتب تلا ةروصلا بسحجا باها ىلعم 0

 مااا دحاقملا ىأراذاموم_لاىفاذ- هو هسفن اهب, فصدواهب فدو قا نائاهلممتىِت 5:

 هركس الا م اذهو تافصلان د ب ما كاما حسا
 اهارب تلا ةرما ف ىضنكلو ةظةلا لاح ىف ةروصلا نال: كلر دي نم هللا لاجر نة مونلا ىفد_>ا

 انهو مهذعهّللا ىضر ءاساوالاو مالسلا مييلع ءابننالاابيف مج ةمترملاهذهواهريغال مانا | اهنف

 اهعستن أد الفءاسشالا نم ةرمضحلا هذهىفةمهلالا ةرودلا هذهوئث لكت عسوةجرلان وك صب

 ماقةتاوذ اذه لُمم ع نعزب زع هللاو قافتا ىف هنصمت , مقسملا هدر نم ماسة الاو تلمع نا هللا ةجحر

 ||| اهظعاناذعهلدعأو هئعلو هيلع هللا بضغو نق داصلا نمناكن !املع هللا  ضغناةسماخلاو

 ةجسر نم كل ذف ميعصأ ىف هدبع بوب حرفيا نا حرق هب هقامل هقفو دف ةيوتلل هدبعهلتا قذو اذاو

 ةرثكى صحت نا نمرثك ١ كلذ فةبودئلارابخالاو هلا

 رعش #« (كلملا مسالاوهو توكلملاو كل ا ةريضح «)

 كاتم ىتح ءادعالا لعائلم | || هن كحفديدئاوهكمللاّتا ]|
 كلما من هب نكح ديرتامق 9 ا

 تمس سي سيسي سس و
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 هنمكح ىذلا !ذ_هنم موهفملاف مهفالتخاف قافتالا عماوفاتخإ | داقمهفل ا نيعمهلو نونئمؤملا

 فدصواعو هنعمل هبت هن ىعساعو دادعلل عرمش | همصن ىذلا قط اوهاذ هو ى-هلا ّىدىفنرلا

 قالدحاق نينمومارمغعازنامأو اندنع نمامساهل عرتغالو انملا لدواام ىلع دب زال هق د هناذهن

 نينمؤم رغمموكل هوعزتن اعز مقا ىف عزت هنوكىف مهنمادحاو عراشلا نوكسف مه دئانتع

 ام-تب لصفلا عقب هب ىلتلاروصب هتلاوهاممنا نينو اريغ ءالقعلاو عرشلا نيب ىنعا امنه مااف
 الصاد لانه عزانم قب الفريملا مك ارهظرةرخ الارادلا فنافاشد الرش :الارادلا ف نكلو
 تاداسكل انه نوئمؤملا ىدو امابرا نم ىواعدلا به ذتوراهقلا دحاولا هللا لانهكلملا نوكيو

 تاكمملاأ نأ لعاف ةرمضحلا هذهل ىذا تاك ا طلاصم فرظنل اأو فتوملا ىف نم لك ىلع ضتوملا

 راف برلا نوكمفالوا هننوكت فرط فارطالا نم اسهاو ل زيد لا-ماذ ثدح نمامترظناذا
 اهنا بسانتااو اهتناكمو اهمناكمو اهرخأتو دوحولا فاهمّدَمتَو اهم دعواهد وحو في ولوالاب
 هزربب ال هلال همق نكمملا كلذ زري سف اهقحف مصالا ىلادم_عبف اهلاوحاو اهتنكماو اهتندز انيب د
 تاكمملا ضع؛ىرت اذهلو َكلْذرمَع سلاهلمةب نا هءسو ىفاسمن هن دلت ىلا ةفرعملاب هف رعيو «هنلالا

 ةعاتصو لزعوةبالو نم ةئلتخش بنا هو لاو-!ىفنّواإو لذسيو ول_ءيورخ أنو رض»ب ىلع مدت
 لال ذرمغىف تام ىف تاكمم بلتةوهو كلذ هب شأ امو قارتفاو عاقجاو نوكسو كرحو ةراختو
 ةدوبع ماسقا هن الث ل-ءةدوبعلا ناف هللددرتعلا ىهف قتعلا ل_بةتال ىتاةدو.علااهأو بلتتلام
 نم قدعلا ل:الو هسقن ىلا بوسنم وهف هيدوبعلا ىهو ناكل دوبعو قلغلل ةدومعو هلل

 ديعمهف بابسالل مسه دومع ىو هن رح قى ةدوءع نيوسق ىلع ىهو ىلا ةدومعالا هَ الئلادزه

 عببل اها دي ىتلا مومعملا ف ةفورعملا ةدوبعلا ىهو ذل !ةدو.عوارارحا اون اكص ناو باب الا

 نم جرد له بابسالا كلم ىف ةزيسملا تءشبو قواخلا كلم نع جرف ىدعلا اهل دبف ءارمثلاو

 مهولابالا اهنعح ورهللا لاحملا نمو ديالو هلع ةكاح ب امسالا نا ىرب نك الم أب ابسالا قاقرتسا

 هف كارت_ثاال ىذلا صاخللا هجولاب لاق نمو ٍبابسالا قر نم ىتعلا حدنام لاق ىمالا سفن ىنال
 بامسالا قر نعجرخ هفرعاذات صاخللا هحولا كدب هتةرعم هقّدعو بابسالا قر نم ىدعلاب لاق

 طاسرااماو ةدحاو هلام عف قدعلا مدن الق لاا ةدومعىهو ةيدوعلاةدويعوهللاةدويعاماو

 سوسحناو ىونعملاءاذغلا نمذغتم لكل ءاذغلا هب عقيامف نوكيام رهط أف داتعملا بابسالابة املا

 ىلعؤ ناك امناك لعل بدن امح نم لكو لولا ه.ىذغتتامىونعملاءاذغلاو مولعم سوسحلاءاذغلاف

 باطلا هنأش نم نعف ةجل ا ةماقال كا ذو ءالم الا قي رط نم هي ل اعلل لص لءنم مكف ناك قد رط ىأ
 انيليوطتلا الواو موحنلا عقاومنم نطبلاوضعىف كلذانبب دقو تادوجوملا عمج فراسودو |
 زا مسالا اذهاو اهتم فرط ىلعالا ةرمضح لكن م هنن الفان ممرارسالا نم قلع امةرمضخل هذه ىف ||
 باطلا فاكلو نيملاعلا ةفاضا م هياا فاضي ام بس قرتنتو ةقاضالا ىف عمد رثك تافاضا |[

 م-ميرو هبر بئاغلار يمض لاو ءان الا ىلاو مكر عو شو ىو مان اكبد نمو ىئئمو كيروذ درغم نم
 سانل ا ىلاو .براغملاو قرادملا لاو بر ناو قرمملا ىلاو ضرالا ىلاوتاوعسلاوءامسسلا ىلاو
 مهفاف هلا فاضموه نم ثمح نم هي لعف افاضمالا ادبا هدحت الذ ماكملا ريض ىلاو وافل ىلا و

 لسسلا دب. وهو ولا لوب هللاو لوطي ليصاشتتلا هذه ىف مالكت او أ

 * ( ميحرلا نجرلا مسالا ثوجرلا ةرضح) «
 لاجل ابو لالخلاب ىظ-'ال ىلاحتراو ىل- نجرااىلا

 لازن نوعدي موب اقوز امحراش ناك لانا



 و

 | لك لب ةققد لك لد ةجردزيةسوةناملث فنورةسس لاقامن وس إذ ىف كسك اوكا |

 أ دنع تا ثدحي نكاوكلا نم كب كو كى أ همض هللا لزنا اذا الفلا نم زال ءزج لك ىلب ةشام* |
 | نم طسوالا "اللا ف ث دنيو هدجوا ىذلا الاوهام فرءبالام ناكرالا ملاعنمدرذردوج لكىفهلوزن
 | دم احنا نم لب وزع هقحتس امبمولعل ا نري الا كزف ىلا جوربلا كلذ ءقمت < ىتااةيوامسلاحاورالا

 ١ | الما ذه ف نيذلاو نولعفيامع يلع هللاو .ودستو هنالص ملعدق لك ةيهلالا فراعملا نم مهمدوام ىلع

 | ثد<واهلهام هَنذلاَزانلا لدا مهرلاعلا اذه ضعيف وناكرالالاعىف نيذلاو نانا لها مه

 اهنطعت تلا مولعل ا نم امعل | ىلا لوّدعلاو سوفنل ان دعه ىلا يوربلا كا: قوذامودو ىلعالا الملا ىف |

 ناف ءامسالا ثثح نمال مه ثيح نم ىلا تهل ىئينب امب هللا ىلعءانما ىلا مهمدْؤبام ةسهلالاءامسالا

 ىذلاناطاسا ا اما ومان ريغ ماكح الا دفنت ىف اهل «تناف هملع مهام ةطاحا مظعا ةيهاالا ءامسالا

 ةدح او ةَوقنماريثك افالّتخ اهللاىف تفلتخ !تالاقااناووف قلنا ىف عازتلا لها ىلعةرمض+ اهذوا

 [|| اهحازمالا اهدع نماهل سل ىوتلاو حاب_ئالاو ب لهالا يباني ريثكص انهما ىفركملا ى هو

 هللصح هيفاتوق تغرفأ اذا هءاعوهىذلا حازملا هسطعي ام ةعسطلا نم صضِخن لكانخ <ىعسطلا
 ظ ةحزتم ةناحوردبرو ةروص ةوببطلا مملاةيوتوزغلادنعرها طقه حولا هن لةي هيدا دعتسا |

 فيك كير ىلارت لأ ”ىنابروهف براودماىذلاوهاواظت ءوضاهروبو لا يظن ظو رون نيب

 ' الك دتو شلل ىو داتا <ىعيسطلا مسللا ةرانتسا نال ءوضاهرونو للام
 ىذلا ص اخللا ه>ولا' 'لجانم !ءوضاهروناناعج اذهلف اروورمَعلا لعجو ءامض س عشا لع هلا

 لل اابقالا فرو ىوسملا حلا ةاص ىلع ءوضلا هتضافانوك نموأ دوم ىلإ 3 :

 تناك ل عم ادارون رمقلال_عج هتللاّنال ارود قزملا حورااانيمم اذلف رمقلان نمهروهافكس مثلا

 رعش ءاقيلا سعثالوءانفاارمةافوتاذاانر.قلاو رون تاذلاب ىدو لعل انءامضسعثلا ١

 هو لكن ءاةلارمقالو

 نسح لكي للا هجوللو
 نع 0

 0 ىلع ءاعسلاب ناز

 اشف رايدالاو لاقالا هل

 بدحر هساعبش ودب اذا

 دوش لاق ازال كد

 ءاملاودءاضالا سءّدنلو

 ءاتقلاو دعاعلا هانت

 ءاعللارصشلا نم محياك
 ءامعلا هل طصلا شرعلا هل

 اننا ةراتكلا كيد
 ءانثلاانلف ام واعي ناو

 ءاشرام لعفي رات اوه

 لاقال دولا قيرط خوفنملا نزحلاحورلا اذ_هقلخل ةيئاحورلاو ةيسيناىوقلا ت6
 ءامسالا عيج ىوقهيفف ةريججااو عجل اح وفئموهف مالسلا /نلعا ءاعىمدعحوراماو ندفو

 ا ةروصف ل هتفانوس ارشاهلهمهو مالسلا هملع لب , ريج نأف عسا نوي انضفذف لاق هاف حاورالاو

 اىوقلاهذه هنعس الف هدج نا هللا عدس هديعناسل ىلع لاق مقطسا زمن: وهو: منن لماحح نانا

 ا هلنييتل ها الاىفتانا الاىفاهب راظنما ناسالا تبطعا 5 هر 5 وتلا اهتءناك

 اتيالف رككتلا ف لضافتلا نوكمن أدب الف لوصلا فاتح نأ بالف هَ نهالا تفلتس اف ما هنا كلَ

 بساذهف هاى هريغ عمالرتشيو ها زيت قدرخ . الا ىلطعب ام فالس لمع لك ىف راظنل | ىطعي نأ

 [لوقعلاق.تفلزنملاع رشاد“ يام تالاقملاهذ_ه باع انبب برلا مكحف تالاقا فالتخا
 || ”ىلقعلارطنلا ةرظانالوا تناك امدعد ةبعرشلا داوملاق اهرطت فالح ا ىلا عج -ريراهتادا ىف ذقاو

 (هنيعنانتلادب 00 ارح سدرك مانت اع يل اذان |

0 



 1 ةعماج تناك ن اوةرضأ- | ءذهو لادلاو لس دل 2 ةيهلع لولدلا نصوح للا نيعناكت الا

 اهلا نايدؤي امهو هيزفتلاو ةدابعلاو ةريسطلالاوحالا نم اهب صني ام صخأف اهلك أ ظ
 انف رعيامفاهيرظنتل رك ذا!ةوئاناطعأ املهناوهف ها هسشتلا نع ةتعفر وهو هيزتتلاامأف ٠

 نمهجو نم ىلاعتو هناحس هنيوانشإ ”لثامال هنا ةَوَهلا هذه مكحح» ىضئقاهبو نتف

 نونلارسكب هلي نلاتاذا هلا ىطعأ ام باتو ةصاخا شن اسمعا دامب | ىف هما اان دانتساالا هولا
 لع ةدئارز وما بسنلا كلت ناانلق ناف تامصلا,تاعسملا ىهوانتابعادوجو مزا ول. نمهبلطناملثت

 ىعامانلق ناو ىدوجولا دئازلانالماكت ادا ادقانناكصابلا4 لاك الو ةيدوجو امم اوهناذ 1

 هرظن ىفهروصقو هلئاك لع صقن ىلء لديه حورالالوثو مالكلا ن :ماقلح ناك هرلط ىح هالووه 0

 ةممدعرومأ بسئلاو بس ى هاغاواهأ دو>-والو وه ىه امال ناو هم زن ىلع هنئالد نمرثكا ٠

 لقن ل ناو تاكمملا نإ.عااهتطعا ىتلا ماك الارثكت بسنلاَت رثكتودوحؤلاف رثادلمدعلا كلعج

 ماو | ىب هامناواهأ ةق.قحال اهلكرومالانا ان15ناوةيرظنل اًةَوَعلا هذه م كحائاطء هلك ا ن5 ٠ نءأش |

 ”يلقع ”ىركفذ ل ا ط نمالا ون هئشيدحال ةقئالو ل ”اط ىلع ىوختال ةطسفسو
 انناعع ءىث ىف اصدص نكي مل ناو هيل اانلصوأ ىذل ا لي ادا وهات لسع دهن اهكص لولا اًذهناكن اف

 عرشلاىلا انعجرلودفلا هذ هن « ثيل علا ىلا لوصولانعلتعلا زعاذاق حدب سي هلا

 عرمشلا اذهدوحو املا لدو ههنص -ىأبو عراش !ارابت ع لصا ن نع غرفع رمشلاو لةعلامالااهلمنالو

 ةاعوو هرم سعال اناسع هل وقانليقو انمماعت نافعا هنو.ثو عرفلا نعت لصالا ٌةفرعم نعان زعدقو

 اكس اهنم'و ثا ررظنلا ةلدال اا همف حدقن ةناروما هللا ىلا ب هانععم هعفد ىلءعردقتالانسوةتف ٠

 ىلع ىلاعت هدوحو امو اما ومان دبع دقن وكنف ”ىلةعل ارظنلا ىلا هدرا هيءاحامانل واتت اكرح الاةطاك

 تراصفت وكت دقاهلك قرطا |ناف ةريسخلاىلا انهلا انهيزتتانادأف ساسقا انلرديالودو اندوجو

 ىوس تسلق ةيتاذىه ثبح نغةدا.علااماو ىرمشلاو ىل_ةعلارظنلا ىبهتني اهيلاازكرع ةريدملا ْ

 رادتقالاهل نملالانوكيال فيلكتلاو ف.لكتلا ةدابعلاب ىنءاامناو ح رملا ىلا نكح ءاراقتفا ٠

 نع لاعفالا قنث هجو نقاهباكترانع تاسبملا يف سفنلا كسا لاعالا نم هيت | 0
 نع جورتو مدن عار لك هدب الق هسفت فاكمال لاو فاكملا ىلا !هدرنو قولخلا

 مورا ىرظنلا اذهان امرفتاسالا لباقي ىننلاو فيلكتا | ةمكح هيلطتابع قولمسملل لاعالا

 رئاحالا مئاسخ ةريخلا ىلا ىَتْي لمتاوةرخا ىلا يدوي لعل اناا ىطعتال ةرساو هيزئتلاانامر |[

 لوّش ه”رس ف ماكح ال هذه هدنع تاباقتاذاممذعب ناكح هلاالا متامو ة ةريخلا الا ما اس مئامو ||
 هك هيلع صم دهس فلج ا قلك -.الاف رحابة ةهدا: ريحان

 رعش بزا مسالا نهو دان رلاة ضنا ةئاقلاةر سلا

 تاثلاا# الاتش تااو"ل| النار 0
 تتئافلا ناكل ا ىنآب ىرداتنكاام ىند-وا قل! نوكو ىدو-+والوأ

 تماصلا ىطانلا يدا ذإ ب يندباوهنم ىند.>وا قاف

 ملا همىفرظنلاو قا ىف عازتلا لها ىل_ءناطللاو نيولتلا ىلعتوبثلا ماك اة سخاهلو
 نيولالا ىلع توشلااامنأف داسيا 0-2 0 تاكل ْ
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 ||| ةيهلالا تارضحلا بابا اذه ركذنلف لو هب نم امناق هللا عماد هان عنم كلذ نم عئمامو هسفأ
 | لودنب كلذ عسبنت مث ةرضح هنام ىلعا-مممرمهسقنلو ةريضح ةرمض> سطل اءامسالاابمعهللا لا

 رعش ”هللا مسالا ىهو ةمهلالا ةرضخلا كا ذ نخ باسل !! ذه ىلا ل هذ لك عجرباس#

 هللاهنوكح فهلا هنانآ || || تمكحىذلا هللاىف هلاهتلا

 هللا لئاقلالوق كا ذو هف | [| دح | نم هكرششي لف مسان صقخا

 هلوق ىف ىل اعت هللا م ,.تحح+ اذيو ىهالادباع ديءام كلذاو اهاكتارمذعلا ةعماألا رمل ىهو

 هللا ىلا ارقفلا نأ هلوقوهانا الااو دبعتالا كبر ىضقو

 وهالاس دل ىذلا هللاوذ لب من 5 ادبام هّللو < امهننذ ٍ

 أ نءنوكينوكل ١ ىف رثادل مسا لكلب ”ىهلا مس لكل والا عضولاب هنن ا مسسالا ةوقىف ناك( هنا لبعاو
 اذه ىل_عهتثعب ىذلا لئاقلا ةلاح ىفرظناف هللا. لئاق لاق اذاف ىلاعت هل مسا لكب انم بانداعم
 1 0 لا صاشللا مسالا كلذف لاسمللا كلن صاخي نها مسا ىأ رظن اوءادنلا

 8 ثمح نمت تىيعسملا|دهل نا مث ىسهلا مس ا ا ا

 0 تابنو ندعم ن ههمأأرق د 0 0

 ناوادح برق 07-00 ل ساو 00-0 الا عمو نوكلاىف ثا

 || ناكاملنكلا هناطاس فزعو هلالج لح قا تاذ ىلعهتل الد ثدح ن.هةياثملا هدم ىهلا مسا لكتاك
 هفامي تاسثاوأ بلس نم رخآ ىنعم ىل_ءلدي قمحلا تاذ ىلءهتلالد عمءامسالا ند هللا سسإلا | دعام

 ةمهلالاءاعسالا نمدريغو ندسرلاك مسالا اذه ةوق تاذأا ىلع ةلالدلاةبد- !فوقي ل قاقتثالا نم
 نحرااوعداوأ هللااوعدالق مل_سو هلع هللا ىلص هندبنا مآ ىلاعت هلوق درودق ناك ناو ىسملا

 1 ىلع دئاَرلا لصالا ى هلا نافىلاعت هيوعدملا ىلع دوعي هل قريمذلاق جسما امعسالاولفاوعدت امان

 ) تادريغدحاهب ىب مش“ نأ معلا مسالا اذه مدع دق ىلاعت هللا نام ةدحاو نيعالا سدأ قاقتثالا

 ىعسملا|ذهريخملا ةهولالا بن نم ىلع ةحل | ضرعه ىف ل>وزع هللالاق اذهاوهلالج لج ىلا

 ناف ةسعلا ستاد اماماو هللا الار ةدالاءاجحام هامسول هناف كا ذ هل لق ىذاا تهبف مهوع“ لق

 اذه ىوس تاذلل لع صاخت م اان ديأب امو د ةرعأ : فاتح تاذلا مو وشم ىلع ةدئازلا+ ءامم التام

 لدتءاعسا وام امهم ىلع مالعالا ءامسالاكةقباطملا مك تاذللا ىلع لدي هذا مسالاو هللا مسالا
 ءاعسالا ىهودا دعالا مامق ناتاد لمقتل ناو تافصنابعاتابثا ىلع ل دنءاعسا متو هيزمت ىلع

 بدحماو ”ىلاورمصبلاو عبمسلاو دير اور دال اوهلاعلاكة يتاذلا ةبتوبثلا تافدلا نامعا ىطعت ى اا
 تافاضالاو بسنلاالا قالطالا دنعاس:م ءمسهفي الذ توعنلا ى طعتءاهءاو كل ذلاشثماو روكشلاو
 ٌىرابلاوقزارلاو قلاذناك لاعفالا ىطعتءاعساو كلذ لاثمأو نطابل اور هاظل اورخ الاول زالاك
 عجرت نأ ذبال تغلب ام تغلب دم ةمهاالا اعنالا عبجبو مال اريصخ اوءاعسالا نم كل 3 لاثم اورودملاو

 ١ نقال لسا جس لكتفال : تو سحر نمراكستسا قارا اسال هذه مددساوىلا

 ا فرءعدال نم هللا كرمت الو ( ىس * لكف رع هللا فرع 0 تارضللا عمجب نوذمت ةردصح يق كاد

 ل لعلا ىلع ةلالدلا ىف لكلا مكحابنم د_>اولا مكحو تاككمملان ءناكحو بم ”ىأادحاو امش

 ْ 1 لعام نأ اثار عورمشمالم_ءاابفثكلا كل عقواذا مث ةضاخل انساها 2 هللا

 : ءوثلك توكلم اهدس ىلا ا ممع ىف داطا|تاذدءاعساعال والا عضولاب هللا مب ءالا نال هللاان هلو



 ١ م 1

٠ 
 ا

 لوس ءايلوالا حسن الإ
 ميم مالاو حورلانياو حورااوه
 أ انياكح اطقم اهمف لزننف
 الطب خمديو يزن لق و

 هيد اب لاح لك قدي

 رعش * (قالطالا ىل_ءءابلوالا مح ةفرعمف ةنامسو نوسهللاو عباسلا بالا

 ليدع نيملاعلا ىف هل سلو

 لمدس هلا ام ماعم اذ_هو

 لوزيفدل متحح ند تاكآام و

 ١ لد هلالا الا هل سدو

 ل.فكحصوهف نيعلا ىأرباارب

 عام

958 

 لسن هال هنم ل نوكحو دج عرش ىدهلا مالعاب يقي

 ليزن هسا ىف هنكحاو هكلم دلمسو نم هيلع ضعفي

 2 درت ن ملعب ا رعد هيلحقا لمد سامان هلا ناو اقوم
 نالاكلم ةرهطماوررخ الا هفصنو رمد هفصن ناكقرمشدل | ند هسا تهد نم لسرلا نم صدخا

 رخآىفءاسا 0 ماو هلزني مث هيلا هللا هعفر نو سار مشد مالسلا اهيلعب رابوتغو السل اةيلع زا -

 ىسيعةيالولاخ نو ك,ءليلو الا تا اماو لزن ا ذاف هتمأ ىف سو هملع هللا ىلص دمت عرمشن مكَع < نامزلا

 كلذك ىسيعهدعب ازنناو نيسنلا متاحا دم ن !كهريغعرمشب ميا ها ندوه ام ثدح نم

 دق هتنرو مهم مالسأ | هيلع ىسعو ءاسلوالا ةرالو اخ نامزلاب همك هنتبالو ىف ىسعمكح

 ل شا شا لوس ىذا ىدهملاركذو هركذ همف برغم ءاقنع ىعمملا ئاكفاهانركذ

 هتلكو هللا لوسر ىلا عت لاف كى سع ناف امءافخال هتلزنمو باَكَلا اذهىف هركذ نعىنغأن لسو

 0 رص ىدانملا_ليبسلا ىدهيوهو وللا لوقي ىو اهاقاأ

 عش روع الأمو 0 هيلع ا
2 

 لف_وولعي ءامءالا لسىرأ |
 امعااز هم السلا ف.كاسسعابق

 لدعي رانلا َْق ل نايم

 لداعتاق رفاك اذه تاق ناف
 كةتحلاو فاران هك اذك

 اهريغ سل ءؤاعسا اًتاعأف

 لأعتو بو مي رهيب ىر و
 لدفي سلام مال اوىدهلا قمقُش

 لضفيو ىد سس سو درفا | ةد- ىو

 لضم تلق نموها ل5 تاقناو

 لزعبو هلالا ءاش ىذلا ىلو

 ل-عفة.ورومالا ىذقي هسفن ىف

 ماك->| اهنيعتواملطت ىتا ةمهلالا تارمضإطلا ىوس تاو ىلا ءاعسالا هنو ىلاعت هللا لاق

 تاذل مسا ةمهاالا ريض اف قللا دوجولا فةرهاظلارودل !ىوستاكسملا ماكح | تسلو تاكسملا

 ا لاعذالاو تافصل نع توكل اعئالاددهو هرزت ةقصو لعف ةهص تلق تن د ناو لاعفاو تافدو

 هّنناركمو لم لعف ظفاي ءاج هنكل قاطد ملامامخدو سفن ىلعاهقلطا اماهند نك دبالو ءاسعسا ىذا

 تاداكلا كال ذكو عنشم مل لعاف ما ظفالا نمثينب اذا ىذلا مهم ىزمس هاو ادمكد.ك اوهلنار حسو
 نمرئامضل !ممو كلذ همثو لان رمدل انه بئانلاو ىقاولا ىلا.«ةوهوّرلا مكمق: لس ارم« لكم ابنم

 ىعست د_ةذهللا ىلا ءارشفلا نان :!!اهياىلاعت هللا ل وق لم .ماعلاو بطانخلاو بئاغلا وماكنملا |

اوهنلاالار ةقال ذا ىلاعت هللا م. وهقهنلا رةدقيام لكشهمل ار ةنفيام لكس الاددهىف أ
 هلعقلطي لن

 هيلعقالطالا قريعجلا عةروريفل امو مولعا اندست ياا ىناعماربتعتامنا ندخف كلذ نم ظننا |

 هي ىعماجالا هنعسالاباق هملعانرصتقا قال_طالا ىف ظافلالا نم هملعرمهتق اخ مّن ا ىلا كل ذف هناصس ل
 ديك ا
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 هنوصفف قاادو-و د

 هسقن ند ناكل هس 5 هنجاقو كيتو رك ادا

 هزيل يا ا

 املك 0
 نامز لكى واهملءنمو ضرالا هنت ثربنا ىلا حربت:ال ةعوضوملا بتكل !نانلاداو هللا انقذو لعا ا

 نا هبلع نوكي بطق دوج و نمنامز لكص ىدبالو اهملع نامزلا كلذ لها فوقو نم دال

 ناف هت: رنوفرعيالو نيسعلاو مسالابهنوفرعي هنامز لدانوكيدق هانيعودانسم- اذا نامزلا كلذ
 اهاعوه ىنلاةلزنملا كلش بطقلا كلذ مهسوغن ىف مه دنع نوكمآلا جرو هقلخ ىف هنئااه امن اةيالولا

 دا روت عالم هيف عوقولاىلا مهادأهر ب زاده ىاك ف اوعع اذاف مالا سفنىف

 هَمأ لع ىمةَقدُش كلذ تكرتفمهاراهللا تم ىف تسلاانانوك أوم درلاهامكحم_ميواق

 بد لوسرلا ةلزمع ىسفت دنعالو الا سف:ىفالو ساسلا نولق ىفاناامو مو هماع هللا ىلص دن

 لأ هذ هالو هكرتب ايصاعنوكًافاذه لش ءراهظ اهنا ىفاكح الوهي تح اعومهللعق ناممآلا

 ةفاكلا ىلعةجرلا طسو رفكلف“ ءاش نمو نموملفءاش نك مكبر ند ىلا لقو ىلاعت هلوق هلزمج ل املا
 لاجرلا ك_اوارك ذثم> ةهنلاسز 3 ىريشقلا اذهل ئمهلعفدقو انقحىفاهصاصتخان مل ارم

 نمد ذ ةوناةمستلا قرطس ال ىج - همف عقو ىذلا فالخلل الخلا م ه.فركذاموةلاسرا لوف

 سانلا سفنفام ضه»كا ذيل يزيل ةلاسراار دصىفد_حؤت لا ىفهتديقع قاس هلا م هتل اسر ىف لاجرلا
 لمسسلا ىدموهو قللا لوقي هللاوةب وطأاءوس نم هم

 نمودو كلملا هدس ىذلا لا هلم نأكب طق لاح ةفرعم فهنا عسجو نوسةناوسداسا|باسلا ١

 رعش هللا ههبرةئاعس#و نيناعو عست ةناسحر 2 لا

 مامالاو كلل اكل انت
 اكلم ل اريال ىذا | وهو
 هارت ىذلا لا.صاادل

 هارت ىذلا لامكحااهل
 انتكح زرت الا به
 اقلك الد

 ماقملاو لاخلاو ف ثكلاب

 ماودلا ىلع لاح لك ىف

 مانالا نيسعا و

 ماقلا ىلع ارد_ق ديزي

 مالظااو رونلا ملاعف

 ماملاف ناك ىذلاننيع

 مالكلا ىف ولاد داك اسم>و م الكلا قهأن

 ظ ىدلا كرات نارقلا نم نروس ادنالوّس ناكو نب دم ىلأ انذيشل ماعلا ريجملا اذ هناكح

 ٠ اهنافدرخ الاوان دا |ىفامئاد ةدايزلااهاو نيمامآلان هم ير هاج حس ص هو كلااهد

 هدبع ىلع هب هللا علي امك انا لع تع اضن تر تناك كلما نمنوكتامعا ةدايزلاو كلاانة دمك

 ْ ىناعملا لها ع نم ناكنك هذ م داع : مهنا ع بس ىلع يناديك اج نع رق اع ناسا

 | ممرمشم سانا لكل عدق تاسوح لان مكر ا سلا لهأ نم ناكن مو ىناعملا ن مد دابزلا تناك

 أ هسرقفاواذاو بدالاءوسىلا بف اسر هيمي هّشن سه همطعتام ف الت ديزملا ىف ىل طع اول

 ١ صال اركذأا اذ مركاذلااذهنأ لعاوديز 11 فءاضتنركتل ا دازو لوبقلاو هنمحرغلا هب عقو

 ْ قاان وكف هديهنا ىربالن مهن ىطعن ىلا ىريف كلام. ىذلا قالادب همعنادلح دلت نادال

 3 معن لكف مهكرشف هلع معنم لكم عنة رم ىف كاذلا اذه ةهج نم مويلغمنملا دنع انوكم

 قا لوقي هلئاو هللا لاحر نء لك نملالانوكمال اذهو ماعنالا ندناكص عو ىأن

 ميةةسسم طا ريد ى ا ىداهلا 0



 ك1

 نمذخ أ نمهللاذ-خأ اذا دروامغنأ دوم ن ءنوكي ةطاحالا ذخ أ انبراق ناسنالا هكر دال هنالأ
 دعامل سن اكلذب س>أ اذافر ءشد ال يح - قؤربهذخ أ وهف هأجغي الئا هئارو نمالاهذخأرال هناسلوا ,

 ىأ د. نآرقوه لب لاذ لوالا. نعلب ةاداببرشا كلذاو هسشت ةدها ثمن عال هنالةذللا ن مهق

 ارايثءاو هر اكسنا تر :ًاودو طظوفحمح ولف توعنلاو ءامم“الا نم هلع وهام ىعي فقد رمل عج

 فني لو بارمذال اذهل ء ارولا ىتاف لاوس مثامو كلف تاهلا تناكن او ةهج ىف كم تا تنأ و

 ب رمذالا اذه ىف هيل اان امو اال همنتف تن ا ودو ةدحاو نبع ىوسدوحولا ىف قيامو كْنمع هناف 1

 مهمه طارص ىلا ىداهلا ليبسلا ىدهيوغو قا لوقي هللاو ظ

 اونأاع نو>رفب نيذلا نيسعالو هلزئم ناك بطق لاح ةفرعم ىف هن ىسجسو نوسجللاو عيارابابا أ

 رعش هب الااواعت ملا عاودم<عنانوء<وأألا

 اع نو>-ر_هن الاجر لا

2 0 

 مدق اوثامف مسهل سدلو او

 مدجلاو دهفلاالا زعشلا مممسهل

 مدعم فيدولا اذه لثمهل نك

 ملعلاو ناسا رهاطلا بطلا
 متلاو حوللاو هلوذعت قل

 هدنعءا وةثسر ىلا مامالاو هو

 ةيطاق كالمالا هوا هل وذعت |

 تنك مىدابفف هنىب ا ىح نينسرك لا اذهتمزعل! قادم واااو

 ا وشالو او هلوشب الفدر ها تاكرب هت بًاروراححذالا نم هريسغب اضرأ ْ

 توك م لعفلان اسنالا ىف ىرهننانكآو تيمرذا تسمرامو لوقو مهلتق هللا ن كلو مهول ند 1

 هاوعد ردق ىنع كاذب ذاَذّداالا نم لذ هل سل لعسفلاو همف لعف اعدم < نا بحق هيفرهظ لعسشلا ||

 جحزتي نا' هل نكعال ىذلا را. لاريك ل اكءاوعد فال_ ىلع سهالا ملعب هوك عجوم ذادتلا هناالا ١

 تاذعاان نم ةزاسفمب مهدت الاف هلو ةؤ هملا نمهل ةحرملا ب امسالا ىندا ىلا هراسقتفاو هنارورمذ نع

 نيفراعا اكن ا باذءةساهنف مهل لب هنوبذهت بو ةقيقح ال ةراشا كاذب نوذنلي مهنا نا:ال لوقد

 رد مد ل يسم ممهف ل ”الاوباذعلا نيب وذا !اذهىفاو ع.

 مرن قرط مياس ٌْ بصدد عت لوف |
 نأ كاعت ملم مع ب 0

 هانطرش امرك اذلا لاح ىل_ع همست امل ديهناف هنم لوتالا موهةملا فالخ جنب ركذ لكنا لعاو
 هديسقتمدعاركذإاكلذ هدتننام عج لي هنا لاجرلا نملماكلا الا انلريبكحلااريةالا ىف
 م-.الا ةلرنع لاجرلا نم لماكتلا ناف هللا مسالا ةيالو تت ىتل اءامالاو تاففصلا كل: نع هجورخو
 لو. هللاو كلذ نمدبال ظفالاوالاؤانادسقمالا هب قطن الف قالطالا هلناكن او ءامسالا نمهّنلا
 مقدم طارم هىلاىداهلا لسسا|ىدهموهوق دكا

 نم باطقالا قي هنركذا نا ىعنم ىدلاسسلا ةفرعمىف ةئاعسو نوسقللاو ماتا ناسلا | |!
 رعد ةماقلا موه ىلا اذه انام |!

 هنوكن م د.ال نطابوا رهام بسس عم لكل

 «لئبعنم رسهظي عئامو || || هريغ نم رهظي عئاش |
 هشبنم عت انوكيدقو || || هنرقزم عنملا نوكيدقو /

 0 كم 6 6 ع
 أك



 رعش »م الا لوءاحأا

 هك رصت هس لهم ناحح ند ٠

 هن هاصعدقامم هقارذغتساو
 0 0 طول

 مف عرمشأ]
 ريم لل كارول ف

 "هل دعمني زاود

 '”نظدسفت امهم ولا ىلا آن

 اعسو هراد_ةم ىل_ع اردقدازو

 امك ىذلاب هلع عوجرلا نم
 انإع ىذلا قا بحاصاهب ىنضقي
 امهفنمنا>الابجي رو هنم

 | ءىعوههسفن لا ظااف نيفدصملا نم هناف هملا عمجرب تح هير نع حرخام هسفنل الفا |ناف هيرملا ا

 1 ا 11 لورا لاغ نككا اوديو سيروم اخ ف كوس الرهط ىذل اهل عورمشملا دلل ||
 (6ميهال وسر نكساو لافوهللا لوسر دعهلوقىف هللارخا كاذكو طقفدمت هللا.ناكام ||
 | هنا لع دب دولا ةرودلاىفهلدسحت ناك موملا انمي ديان ىذلا ع ورمشملاب قالاىلا لاظلاءاحاذاف نسنلا 1

 اذاف لحرلاكل وها لد هه: لناو ناك فك ةلغشلا ىف ةوامونلا ىفاماركذإلا اذ هتايككان
 ١ هسفن ملاظلاهلنار خم ساناك هد ارفغت_سالوا هسفن حلاظلا اذهاهلنار ةغ- سد نأ ام انواع 1

 |١ هرافغدسا ناقهلنا رفغتساام هنا كل دنع لع.ذ مدر فور ني:مْؤم اب هناف هلرفغتست لوسزلا رودرملو ا

 || كلذ دنع هللا دعف هلرفغت ف هقحىف هتلر اغتسالاب سو هلع هللا ىبد”ىبنل ارك دين طوملا كلذ ىف هللا |
 أ هتلاىضقو هنرت مذام ىلع مالا د :ًرف ملسو هلع هللا ىلصهريق ىلا تجو ىسفت تلظدقو ميك راباو ١

 هيلعدي ولت اذكهو ريحا اذهالا لوسرلا ىلا ءى 2 كلذ ف ىدصقن تجر ”لو قرار 1

 ةكاؤلسو 00 كلذو تؤرصن او لودقلا ناكف هريق دنع هابا ب رابز ىفلسو ه. اعدللا لص ا

 لسسلاى دبمموهو قا لوةءهللاو هسفن ملاظا اء ىدك فيك كد اعادتنأ

 أرعش ع (طدخم مم ارو نم هّللاو هزم ناكس طق لاح ةفرعم ىف ةناهستو نو سهلتاو ثلاثلا باءل ا ) *

 دياددش ن هحرلل ةطاحالاْ ا

 5 فاما نطو دق

 اعمهيلع ىضشي نأ هزناهللا

 هعجانوكلاهودو ندهلاك

 ا م سس

 أ اهاو ل اعلاب ةطاحالا»فدت !كلذا دوجول نيعولسا ناك امله دمحي ححسالائم نم ناو ىلاعت هللا لاق |
 .(]| مامالاوه ىذلا هوجو ىف امهلع-و نيةمعهل لح امل كل ذو ىهل الا طظودلل ءارولاب هط أحالا هللا لعح 1

 ال روك ذملا اذهل ظلما هب عشقي بيس ءازولل ن نكي لوةداع جملا عقاولا ناكل لو كح ,نخلاو هنم

 دب رض هم ىتذشيو ءارولا عم

 0 2 هل هلةعىف ضيم

 ديم هللال الس 1 هدرب

 دلك ولله 5: كت ميبسل

 "مل هلباهاق قطا ماماو همام نيب ناس الاد ضل هاوس هر هظةكحابدس هل لع لو هنا ديهللا 1 ا

 0 ا سلو دبل ظوفحم هفلخ نمو هسدعنت . ظوذح هماما. نموهفهلاسغ ناك اروناك اموةداهش ناك أ

 1 1 اهلضنا اويطداماولو وب ناكلس ف لاعتنر عمق 0 د

 | عجري ىذا اوه هسفنل ماظل اال سفن ملال افانسفن املظانير مال# | هيلع مدأ نءاربخت ىلاعت هللا لاق ا

 ا

 نيس

 ب وسب 0 /

 ُ ا دقعاو مر دحام نم هئارو نم ناسنال ةحالاطتحم محارو نما نك مل ولف ره هتلاءارو أ
 , أ هئارو نم نامالا هل ل- سمح و ةداهشواسغهمامأن منامالاهل لدخ هلا نمهدهاشاع هظفح ىلع

 أ اال ىهو ىرقلاذخأ اذا كءرذخ 1كلذكو ا نم هذخأ ةمحان كان نم هللاهذخأ اذاف انامعا

 أ ريغ نم نير فاكلاب طحت هللاو هلوةوهو ىلكلاذلالا َيهعةماعلا ةطاخالاامأو اهئارو نماهذخأ |

 يذل 74 2< يف

 1 ءارولا هما رتسلا ىوس سلو ر فكل اودو ةفص د دمقُدب هسفلب ل ارد نكحا ةماخ ةه< دقت :

 هنا

: 
1 

1 
 و
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 ىلع هل لمتملا نحو لولف وظل ريغءاطعو عاد ضف لب عنم سداذلا:هناو لباوقلا دادعتسا |
 تبن ناك ىلتلا اذه هل نوكينأ عصام اما ىمعسملا اذ هلدادعتسالا كا ذهلرهظادا دع:سلا ْ
 ىلعنخ دادعتسالا نم هائاق ىذلا اذها.هلانلق انماء ضرتعملا لوقا ده قوصالو كده موةبالنأ ا

 كا ذهل مصدقو صاخدادعت_انالا نوكنال ىلا اذهكارداللباقلاوامتاد لكم قمل كلذ ا

 هنوكيالوا ىلجتلا دنعءاقيلادادعتسا امضي أهل نوكي نأ ام ا ولذعالف هقح ىف ىل تأ | عقوفدا دعتسالا ْ

 دادع:سا هلن كي لو ىلعتلا لوبقدا دعت_سا هل ناكف هل نكي ل ناو ىنبينأ ديالف كلذ هل ناكناف كلذ ||
 دووهشلا عمدل ببال هناف ةمشغو ا ةسغوا ءانفوا قعصواءاكدنا نمديال هنا هل نوك. نأ مصيالوءاتبلا |

 ةرخ الا ىفالوايت دا ىفالةذإ همفام ءانف قا دوهش مهضع لاك دقو عمطمريغىف عمطت الف دهش امربغ |

 دادعتسالا نمدل ىلكتأا| ذا هللا ىطعب اعف لضفا او لضافتا امناو ىلتلا ىف لضفلا الو لضافتلا سلف |

 عا اذهلب ءاوسلءلدلا ف ليلدلا هجوكن و امهنب لةعبال إ-علا لوص- نيع ىليخأ ا لوصح نيعو

 كلذف لومآلاو باطاناوذاذلالاو لّقعلاوءاقملا «-عمنوكي ىذلا ىلتتا اامأو مكحلاق عرساو

 نب مالا ق اذ ىذلاو دس ةنريع نماةلطم كلذ ىلمتأا لعمكحاعر هريغرب ل نمو ىروصلا ىلكتلا

 نيب عج. لوي هلا بج | ىلا خا نبا ىدرورهسلاانيدلا باش ن.ملا مجْشلا نع ىنغلب و تب الو قرف
 .ةن ص ىف هناانلعوال ما كل ذ دعب قترا له ىردا اق كلذ د:ءهقودو هماشمتلعف مالك اودومثلا ا

 ةّماعلاقو ذ وهام ىهأب نودي زو هنولعتق ص اود اماو مومعلا ف ىراسلا ماعلا مام اوهو لمثل

 ىدموذهو قالو هللاو لاحرلا نم قمت ىفان ارم ىرح نمو نثو ىراسلا هبلاراش ا اموهو !

 هدد-و هلا داو ميقم م طارد ىلا ىداهلا لدا

 ت77 929797722 رب يا ١

 مكلع هللا ىريسف هلزنم ن اكح بطة لاح ةفرعم ىف هن اعس-و نو_سهئاود> الا باسبلا) <

 رعش * (نونمؤملاو هلوسرو :

 هن تحدق ىذلا هللا ىربو ردن ه ف عراشلل ع

 هستشمدازاال ل الس نم غلبمداز ليست ىف عسا

 هيمكع ىذلا مك اهل نم ||( اناانعافقرمظ“ امنا

 كلذ ةَوق ه.ظعتام بس< قرملا نمل ر دمق هب قمل نيعءارن لكتاو ى ربهللا نأب معي لة ىلاعت هللا لاك ٍْ

 ةيورالا سلف نونمؤملاولودرلا هارباماماو هللالا كلذ سلو قرملا ةطاحالا ىطعت نبع جة نيعلا ٍآ

 اذ هنمملءامردةبهارينموملا كلذ كو يل سرا ام بسب لوسرا ءاربف ةطاحا ايف رسل ةصاخ ||
 لوسرلاو بيدمو ّىطخم دهدلا ناف لوسرلا نيعلاردا ةشرلا ف لس نموا نيع تسلق لوسزلا ْ

 ناك لل داك ةأشن لمعلا روص تماقا ذاك ةلال دإ بل اطا دي ولطا | نيعلا| وهو عد رمثتلاهلناق هلك قح |!

 لمعلا َكاَذنوُءمْوملاضيأىربو لوسرلااهارأ ثدح ئد هلتاانهاريفاكملا نم ناك ام لدسعلا |

 ناعزان: نادهتحلاو نيدرتحا مكر رةملوسرلاف لوسرااهاربث يحن مالا متوربثمح نم

 ةللاىلاو عازر ماعلا ىف ناك نيع ىذ لكن مدن ٌورلا تواسولة هيه انط امامة دج اول 2 ]

 ءارياجو ا لوسرلا هاربا عواهاريامع له مكحي اذا +_فبرو مالا ىفمكحا ذاك كلذ ىف هكسهالا عجرب 1

 نطاومو لوسرااهاريامبهللا ايف مك< ةماسقلا فن طاومىرب ركصلا اذهب > اصف نونمؤملا
 نونمؤملا هارباجهتتاابينمكحصع نطاومو هللاءاربامجبال ل هعلا فلوسرلاهارراجهتلا ابق كح |

 هذ دهاشو ماكحال هذه ىلعركاذلا اذهفقو اذان عوج ادا مفمكك<نطاومو لوسرلاهاربامال
' 
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 1 ه4

 ١ رعش ىدضتأ

 ادحالادحاولاءلاذ فكل ا مظعي 13-52 و1 تاعسص لعد ا

 1 ادروىذلا بّتعلال .ت.هناف || || ههزتمده ه تاعبولو
 ار هقهبتعف ىذاانملاعوا تزل 5 ماع هنأف

 اد->وىزإاالاايهش رسلف اوك نه تدم اذا ةنرخالا نأ

 ْ اداوالو الاماه, تقي فشعامل ترهظهةاخ ىفىتلا تافصلا الول

 اد_ةسلتامسالا الو كلولملاالو 5 ىلل_هالاذوحو تذختاالر

 اد _-,ئىذلاالا اهفرعي سلو اهلاطمتزعدق دهاشملا ىذه

 هّةدسلام نيدو تافصلا ند نوكلا هس امني قرفامل هللا نا هنمحورب كاءاوهلتااندبا لعا :

 ]أ هسلا اولامهوأرام يدك قا تعن كلذ. نيفراعلا داع مظع تافصا نم ىها الا بان +اواتاذاا

 || تعندل ل اذافهدرطي ل و ةصاخشلا انه بعل لبق كلذ ىف فراعا !بتوعاذاف مهلا دياكهنزعلءادّسا 1
 بتعلادرطن اذ لوالا لالا لدم هبفهلاح ناك توعنافهمظعو هلئددت اضن كلذ لثم ىهلا

 دس زيه الذ قد رطلا ف سابق ب>اصوهامتاو قود ب> ادوه سلف هسفن نم تعنى أ

 | نمةفئاط مادقا تلزانهو بالام قلات دن لماع لذ درطاذا هانا دبأ صاصتخالا |

 || ناىئاعجومانلةام ىلعهيندقلسو هيلع هللا لص هنا لوسر نا كا ذ مهل تب نكي لو نيعرشتملا |
 ! مكاهنبال لجو زعلاكوهومرك اذ موق رك م انا اذا لسو هيلع دهثلا ىلصهلوةوهو هأنرزةام ىلع هب جحا

 كلملانا لعاومبملا اوطسقتو مهوربتن ا كراددنم كوجرذعملو نيدلا ىف كولناقي لنيذاا نعهللا
 || هدنع كت ورب> نأكوا هرهط فاخ هتوربج كرت دقوال ا كياع لزنالو كدل !ءاجام هموق ىف ميظعلاوزيزعلا

 || اموا كح نكت اهبّرسي ىتااهسمن نم هتلزنم تن هلزنأف كدلا لزن دق لاح لكى بعف هنوربج نم مسلظعا
 || دارفتالا عمال لوقأ هيو بتعلا عقو ع وهل ابف نفت اطلاروضح الا دءالاو ىعالا ىف هسن هللا بتاع

 لا ءارقفلا ناكناق مهرّدف ىف مهر اسكت الريغالزبج ءارشفلا ميظعتو كير ميظعت نمءاسؤ هرئاو لولملا يعتق |

 امتافكلامقاو كلو بقو ناوظعسس هر اسكن او هرّقف هنعلوزيال هناف هدنعربج كلذ سلف قد رطلا ءارقذ نم

 حلا ةفصامظعم لازيالرك ذل اراذه- رك اذا اذ هللا نمءارشفال و هامن اربط ا امتاو هيرو داما هلدوجشملا

 قملا لوب هللاو همنتف هريس غ نود صخشل كلذ ىلءرصتق !بتوعناو ترهظ ل_< ىأ ىلع ترهظ أ[
 لمسسلاىدبم وهو ا

 || « (هن الااك د ولعج لمعلا هير ىلعالق هلزتم ناك بطق لاح ةفرع ىف ةثاعسمو نيس فوم !باملا)« |!

 ىل-ت نمل ىل-ئاذا
 ىلو نع ىلوناو

 ىلحلا كلد ههع_رصطا

 ىلوتلا كلذ هةكلها
 ىلد 2كاكلذهرو ىلدت نمل ىلدت ناو

 ىلى_ةف ىدس_سارمهللاد هوقعمس دق ىذإا تاق

 ىل نة ىل لق ىمعسماو هاوسنك !ملاذا لزم

 هاوس ر_هاظال هللا

 لصف لكو لصولكو || || عون لكو سنج لكو
 لكشلكو مسح لكو لقع لكو سح لكو

 لشثم ل كو دض لكى ف
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 اا هس مواقي تالا وه تركبش قا 11. لش الو 51 كاياو هنااا لسع

 1 عت هناك قط |هعدق ءارريكلاو توريجلا ةفص دمعلا فدتا اذاق كيدوع او مسو هيلع هللا ىلصهلوق [

 '| فراعلاف عزا مريغهلال اديأرهاقلا مالا ف قطا ىلا فراعلا اذهلو عزانملاالار هبال
 أ نولع لب ة ةفرفح ٠ نعطق وكمال نيقولذلا ىف ةغصا اهذ- هو هليل الورماتاو ل

 أأرهتلا هجوتية فصلا هذهنم .رهظن امر دق ىلعف كلتا قربك رهاظةرودكذامتاو مهرودقو مدرع

 | عقد اه فءضالا ل_عىوقال ارهظ كل ذا ةفصلا ىلع لن افام>االو دب هل شسطبلاو ىهلالا :

 | | لاقام هنال عو ددملا قذفت ف هلال هللا هانر مةلاف هللا ان عدهاذاف ةهصلاىق ال للا ىفالا لضافتلا 1

 3 ذدوقنلا له ال ن اكجوافاعو دم ىمس ىتح هسفذوفغنللالب اك ذنوكي نأ دئالوالا عدصا هل ١

 : ذفنواذا ارش | ىف دف, ال هناف نيكرم ثا نع صرع و ىلا هن هلوق ىلا ىرتال ان. عءرهالا اذه ناكسأ

 ْ: بمحت هناهنم لع ىدللاو عدصربع نم كرم ملا لوسرلا سه أ ف لعب اوسل مال ضرعاو إلا ةفدحول

 | لمس ن ا . لوركذلا اذمديعلاو ةةعاذاك صالا:عدص ىذلاود هءركى عولو مالا لبقيو

 0 00 3 نيدو
 ا 3

 َ هيرولا نم ا مالسلا اا هةحاو 00

 : تحلو اا اعل «نمزملا خط ىلا دج تارت ءاعدلا ف

 || رعس ( كرك ذا ىنوركذ اذ هريحشو هلزغم نكب طق لاح ةفرع د ىفدن اجو نوت رالاو نيالا تار

0 
 هريضن فيسكللا اذكر هلقاَق

 هرمص < مهولاو هدهشت نيسعلا ا

 هرهظد فشكلاو هراسركفلاو

 هاذو ههزن اذه

 ئوس سل ىلا رك دال ثنا

 اوردعان توكل دوو علا

 هترود ركقلا م ا ىس ل قعلاو

 3 رطا وخد .راحام من ىلقعل او

 هدقي هاي ىدل!ىردب سلو

 ىذرهفداناقام لمعلا ىأراذا
 تتادوذ دلل او د كاد ل

 هرو

 هرمون هللأ و ه ل سس رب هل ا

 ةرس6 هسق اروواىظعا ىه ا

 2-0 انمالا دأف
 نم ى“ سد

 : ب 0

 ١١ ةرمضأ هذه نمو قا ىف ةءاجالا لالا ىطعي كه دعلرك ذإا قلسا سفن ىف ىطعي ددعلاركذ ناك
 ااودو روك ذملا هرك ذي عمدا نأو هو ركذلا محرك ذلا ناكاذاف قيلادوتسولا ف نوكلارث ازال ٠

 ١ ل عمانا هيررك ذ ععستمل ند هلوقىف هقدصل ا الفةدنعمرك ذاذا هركذيهنا فق داك :
 00 1 كمال سانهوااديررك دل سولار ذا طيش, قوامدئاو هك

 1 كلذ لكدحسكو ديمو سي دقو مجيسنو ليله و ريبكت ن ههيمركدناعاتلعادقهللاناودو ىوعدلا |[
 صال_>الان نهار لا كرو لف دي ذاذاف هءانرك داع انلعا امو رّرَمم مولعم 0
 : هير هب رك ذبأم لوسرلا نان لا ىلع هلع امي هركذيام لعرف هير هب هرك ذيام عمس نأ هتمالعف روضلح او ْ !
 أ ال ارك ذ ةعص ىلعهل ةء العال هناق هانلقام مزاملفريعش بحا ص الوركاذلا كلذوداق كل ذل- هبملاذاق ]| 1ْ |

 ] لس! ىده. وهو قا لوب هللاو ةصاخ هانركذام |
 1 لا اق ىعمسان ”فاعأ ة لل هن 00 نوسيرالاوعباكا ا ا 1

0 3 0 0 300 



 ناو

 لمسأا ىدهم وهو ن1 ١!لوقيهتلاو كلذ

 رغش (انركذنعىلو

 عا يتلا ةلررلو

 هآوسنب ءمئام

 اباذ ع قوذي نف
 دنع لوقلاس يا نم

 م

 ليشلا ىدع

 نكت هنم سهالانوأ كير عدصا

 هىهاوا تءاج ىذلا هنلالس
 مدع قف نيعلا كيربارون كءطعي

 هى لل كاع

 لع افريجملا اذه بحاصوهام هلاثماو هيلع تهب ىذلا ىلع ركذلا اذه فد لنمو هدوعس ىف
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 11 ضرعاف هلزتسمو هريجش نأك بطق لاح ةفرعم ف ةنا سو نوعي رالاو سداسلا بالا ) *

 ىو هيلا ندع ىلوملا ل بهجااام

 ىلّودقىذااوهف أ

 قاطاام هنا ىلا فام اركذا ا نعىلوتل انا هنمح و ربْاباو هلت! ان دي العا ىلوون ام هلون ىلا« هللا لاق

 قدام عوملابف اين دلاةاسملاالادرب لو هلوقدملا مض لب دارغثالا ىلع هنع ىل وه نبع ضارعالا هلا

 موهةملا ف الخ ركذلا اذه فراعلل جنب هنع ضارعالات عقواذا سو هيلع هللا ىلص همن ىلاعت
 || لم-نم هلا برقا نحخو لاق اك ىلاعتو هناعس ديعلا نم طرفملا برقلاهلهللاناف مومعا| ىف هنم
 رت ذملادارم نكي لوهلا < قلب ىذلا برقا ةياغ ىلع هيريدبعلا ميعتالا سل اثدلا ةاسحلاو ديرزلا
 هب تعم ناك ووعدملا اذه هعمسفرك ذاايءاع دورك ذملاءاسا ذا هللا نعلفاغلا وعد, نأ ال ارك ذل
 | ال-ءاهنع ضرعي نأرك ذا اذه هتنارمأ ان دلاهن امح ىف رك ذلادنءرو تح الاد هاشن

 ًاركذل نالانرك ذ نعل وف نع ضرعأف هبط اذ< قالا هب ريعنلاو هروك د.« دوش نع ركن انهلغشي
 اذهىفوه نإ ةراشالا بان نما هو برقل ا يعن ىهواس دل ةاحلاالادرب لو ةسغلا عمال نوكمال'

 ىلع ةراشالا بان نمءانثريسفتلا ىف مذ علا نم مهغاس كل ذ لاهو م#ت مث ريسفتلا بان نمال ماسقملا

 || قعللا هدوهش لاح ىف هناوهف هملع ءانثلا نم هضامامأف هللاب للا ىف هسار صقن ىلع اههشتو صخشلا اذه
 أ عرضريغفف فاير كذملا نءاكف فلكتلا نءركذملا هب هيلطب اع ماقلا ىلع هئانفار دقي الذ برقلا ماقم ىف
 اركذلا عمرهاظلا ف بدالا ءوس نم ةلامملا هذبيرك ذل كالذ ىفامل هنع ضاارعالاب سها ةالب اق دجال دال
 | عانوا نكي لفاضيارك ذل فهدهشل شلك ملا دهشي نأ وتلا نم هدذع عماسلا اذه ناكولذ
 معلا نم هغلبم كل ذود الا هذه ىف هتينار صقن اذهف عماسلا ىلو د. ناك الو هنع نص ار عالاب رك ذملا
 سلف مذلا قيرط ىلءهذخ اوهانرك ذىذلا اذهدّقفناو هبحاصومهفهانركذامركذا ا اذهل حنا اذاف
 مهةلاىفسانلا ةَماع هلع مهام لازاخ لالا موهفماوهرك ذل|اذهىفمذل ا نافريجش بح اصر

 وشو قل !لوةيهللاو هانرك ذامودو هب زيف صو صوصخ ربها باصا نوكحب نأ دبالو |

2222 22 2 2222 0 

 رعش *( صوت اع عدصاؤ لزم ناك بطق لاح ةفرعم قناع -ةخو نوءدر 7 او مداسلا بابلا)

 اهه#تو اناذاقزريو هي

 3 د ههعن كنه

 ىلوام هنمع نيع

 1 ا

 قكو1امهلو

٠ 
| 

 (ىلست نامعالا ىف مكمل نمي

 ايكمتو اماك-او دوجو ىفوأ
 اهظعتو ارد قد_حأ اهلانام
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 | ةعامجناف كنعد جواملاك نموهام دوولا لامك نم كاذنال دوجولا لاكن م صقنلا |
 || هلدو.ةوهلوق دنع قلة د هاشم هبح اهاركذلا اذه نبق هانيقل عضوملا اذهىف اولز سانلا أ

 ٍ ندعتا لوو هذووتت تاكا لاعاو وا مهب دهشأ "وة اوت ماسلا ا ةلظفا ا دهاش نمو ظ

 مهرتسو كلذ ىمهنلا لعفف مهلك االو مهرص| الذ وع مج < نأ ىف هتلالأسالزاملف قىاادوهُدد

 دوعُمو ا دوهش موا ده اش ه دمي ىل اعل هنر دم ءلادوهش دنع هنال قى ةطادوهش:بذعت ا لامغاو مع نع

 ىلا قيم اود الات ميكا ها رصد قل |ناكولو هنعاسنجاه دهشر هناق كلذكس ل كلملا
 كلما نوك,ن أدب الفذ بمقروهو هللا ىل_ءاسقر ن وكي نأ ىئش ال كلل اّنال ةفصا اهذه بح اص دمع
 1 اببقرنوكح نأهلن 5 ,لاه دهشولذا دبع ةفص دويل ىلاعت هللا نعان ورب لاا هذه
 1 كمملا ىلع لماو هب رب هريس درت ا هسح نع باغاذاف كلملادومشن ق راع نآديعلا اذهلادب الف هملع
 صخخشلا اذ مهلا ىهأ نمنوظذا- تحج الاف اسقر؟ ءىبذ لك ىلع هلأ ن ناكو هسلع لعن" ءامشام

 نوروسم 54 الم م_جيذ هللا ىعا نم نوط هفاح نمو هن دي نمد ن متانمعم هل لاعت لاك فاست ا

 ىلع ناطلسلا ليك و نيب قراشفلا اذهو د عرت مه هيلع دبا نوكيأم بحي ديعلا مشوق وكب
 أ دمعلا نوعبشت قللا ةلظفسو ناطلسا اهرسىذلا عضوملا ىدعتال هملعءالكولا مك ناف صامل
 هضر حامففَر ص هناك فارصتلا ضعي هيلعر < ناو هندا اراىف في رصنل | قلطمو عف فرص ثمح

 نعدنعلا اذه عمس هللا به ذدق قا ن روكل د> اولا نيرهال كاذ نم هعنمب كلل عبط بيالو هيلع

 قل دهاشب كلما نوكل هعنبال هب لكوملا ظفاملا كلا نوكلرخ الا ىمالاو هدوبمش نع هرمدبو هلوق
 كل ذكس يل قولخلا لمك ووو فّرصتل ا هملع كل. ارجتحتال كل ذلف هظ فم سهأ ىذلا هفّرصت قع
 ولاول !ليكولام ك2 نيب قراسغلا ادهن لكون وع رد هىءالكولا لكو ىذلا كاملا

 1 اذدهو فرصتلا ف هنو قحلا-ةلكوو فدصتلا نس ةنو طن نال زك ا
 لسساا ىده.وهو قا لوي هاو فاكمسنتلا نمركذلا اذهىف

 راعش * ( برتقاو دحع او ريحه ن بطق لاح ةفرعمقةنامدو نوءد رالاو ماما باملا)*

 برتقاو دعساف كيلع باجل لدس | || اهنأ نم ىتلا سفنلا عطتال

 نرتقت كدو>و ىطعياع ل عاق هدو>و دو>ولا ىطعاىذلاوه5

 دف هتقدق- ىلءفقواذاو هدمت ىعدبعلا فقونركذلا اذ هنا هنم حور اناو هللاان ديا عا 0
 لك نيب دبش ىج زال هنكر < باطيالا دب درعلاو هير فرعدتف هن فرعاذاوهسف:فرع

 ىهش .اهقهدوهش بلطي نأ دب الذ هفرمدت ىف هتسعم دش دق هعموهوهرو دص لش دّةَفر دص هنمو* يي

 هيكح ىرنأ دارا اف رعالاعرشو الع ةسءملاو العواف 'رع هللولعل | ناك امو بلطملا هب اعود هق صن هلا

 املءاطعنب! ىرتالاولعلا نم هلل بع اعدعي فرعلا ىف دوعسلا ناك برتقاو دحساو لاف ةباغلا ف
 دو< هناف هب بلطدلالا صاغام هنال هللا لهل لا لاك هللا ”ل> لاو ضرالا ىف هإ- لحجر صاغ

 || للا لاف صوغان هير ل>رلا بلط ىف هلئانءاطع نبا له لا ىأر الف هنا لاوضعلا كلذ نمددرق
 || ان أم لجران أو لفسلا ظفح نَِواعلا الا ل دةءيف كنوكيالذ كفر ءمهرصحت نا نع ىأ هنا لح
 لبي مل دوا لسو هيلع هللا ىلصةنت الو سر لاق دودسلا الا سدلو ىتةمقح ىف رباط ا نأ تب الف سأر

 ادهاو هولعىف دجال |هدهشي ةرورضف هللا نمابرتقاو دح- نك لا لاك ام نيعا هو هننا ىلع طبهل ]|

 3 لادن قويا ذادوصسلاف ةفصلا كلت نع هنن ىلعالا بر ناس هدوم ىف لوقي نأ دبعلل عرش | ا

 ذيعلا هملطي أك لوزن ىف دم ءاأ بلطي ىاقلاد دوص» كلذو ايتدلاءاهدلا ىلا شرعلا نم قلسا لوزن ادع [|
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 لكوم ناسالا ىل_عبقرلانا

 ةرطن بحاص تنكن اهي طنا

 اهتدهشو ىدعيصن نلع اذاف

 اواكو نوظفلت اف هيلعف
 لفا.ةقيقملا نيع ىلع لعاو

 ليها الام ني علو هّتبع ىه

 لفل امرا متلعاتسع

| 

 هيلع هللا لص هللا لوسر لادو نولعف:امن ولعب نيرتا ماك نظفام مكملعنا ر ىلاعتهلنا لاف

 00 يا ةركت هبدأف لئاكن ءالئاه صصخامو لئاق لك ناساد_ءهننانا لو
 ألا هتانا هلوقل- زم هقلاىل جوتن وتترك لوك قتال او قانهللا دنعامو هللادتع

 تاظضافتف هنا ىلا نوكد لفاوألاد ناستا,بوم لاو هدج نم هللا عمم هد بعناسل ىلع لاق

 نانالاهب ظقلبامالا بتكيالف كلملا هننك اغفاالكن انالاد_:ءبتاكلا ظفالاكلملاف بتارملا
 لتاقلا نا هه.ىردقاروشكلا اه اري ا كاملا هاقلب ىرلا دعبف هءىرو هلظقلا ذا

 م مدلعاذاو ةمايقلا مونىلا هدنعدل هظفد لولا عمايدا د كاملا هذخأيف نا ادنءقطلاى «ذأ١

 الع هل بتكتاماهنكلو ديعلا لمعي ام لعت ةظفحل اف هب ظفلت . ىتح هينكمالو ةصاخامتا سها لمع هنا كلملا
 كلذف ديعلاو هاوهأم ىلع مهعالطا مدل ءكل دس سو رارق دو مش مهف تدتكا فانا ذاف هي ظلي ىنح

 بتكيو اهتم لمةمف هلةمست ىهو دسعلا لمعي دعصت لاسمعإلاب حب ورعل اةكت”الماذهاو لعفلا
 هيدارلام هناق هيحاصه جو لمعلا اذه اوورضااهل لاف هرثكم بت ىهو لمعلا يدعصتو نييلع ف
 لمعلادئء 01 الكل ا تعوم ءاقند نيدلاهل نيصاخ هللا اوديعتلالا اوى امو ىهدو

 هلعبال اذهلو صاقنا هحولان مالادنعاا نمنوكج7 اللامعالا ىفةكاف رينا اذهل ثمدروام

 هكرح اهنم بتكرو د_علا ةكح رح بقرب كام اذ ىون ام همق ىون ىذا !لماعلاو هللا الا لمعلا نم
 أل سلال ةنوتكل هذه هدبعد نعال هعيش ىلعءدبعلوة دنع هلال دسهش هتئاو ظفاناذا هناسا

 || ىهلالا لوقلا نعالا !دنأتوكيالّنيوكتلاو ني وكت هناك اذ بسو لوةلاثود<ع ثدحتَيلاىه

 ]| معاالو عاةبسانمديعلا وق انيباق ىهلالا لولا نعفدو>ولا فنّوكم مامعمخ اس

 ]| نكي ناق هلثاق قرافمنوك لوةلا نافذ لئاث لكّناسا د: ءناكس اذهاو لوقا ا ةمسانم نم

 | نوكب نأديال هناف ةعاملا ةّماتةمئاقةروص هئشتءاود_:ءهتلاناكامناولوتلا عاضهدنعهللا

 ]| ىحاهس رز هلل ليك لالا لما اق تضل عدلا هيج اماه َميفاهبار وك دمىلاعت

 أ ىلعت ةريغلاف يشب امو لاكلا بان نملوالاوةربغلا باننمادهف ميظعلا لبكلا نم م مظعا نوكت
 ةدوضلا لاك نمالدوحولا اكرم 1 ا أ ا ا

 لالكلا نءآل داهم لد داق لاك دقع هنال
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 ا نوك كيرغبالو لعو لوقى لاك اهباغعف ةماح الا ةروص كمر دصت ال نا دهح اذ كل دك ن اك ذاو

 ص جاع دس دع صصص بدعم بت ممم سس خص سس مسمع متصل ممم

 رعش قدقد هناف هبنتف

 | لاله اوذهفهلاك أ (| دئاز صقان هنكحا

 1 لامجب ندم هللا ءاخع مل أ | قلخ لكن م عنص لكف
 1 لاح كج, دمع لكى 4 ملا عجار هنال

 | لاعملا ىذ هللا ىلا الا [| | لاجالو لامكحالف
 | لاةملاولالاو لعفلا ىف هحو لكد صخش لكن م

 | لاغلا مكمل لج ال [| || قح نيد ىناريزمأ

 ةافصتسة هد محعم
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 ل_جوالو نمأ هيمو_ةيالف
 ١ ىلع هاا ام كت_سفنل لعاف

 للمال و هلق لسكججال ِدْرَغ

 ةوص نعو تعن نع هزخملاوه

 م2 امك دا اذأ تاتا 1

 لوسرلا دب ىلءْلءاجا: لسرلا ىديا ىلعو مهلا هنم هداسبع ىف هللا نادنم حور كاراو هاك 5

 ءاطع لك ذخأتن أ لابن دقو طعم لك نمع هللا نأف نازرج ءذغنهّننا دب نمل ءاجسامونازيمريغن مودْقُم 1

 ءكذخأف كن داعسا لصحاو كل ع فنا لوسرلا نمل د: ًاراصفاوهتناف هنعمكحامنامو هو 3

 نءقاطمهللاو هنمقاطم دخالاو ديقم لوسزاف دسقتلا ىل_عهللاز هو قالطالا ىلع لوسرلا نم

 نطاسلاورهاظلاورخ الاول والا لمادهف همعاامىهالا اذهىرظن اف دسةمهنمذحالاو ديرقتلا

 قعااش ركمل هللا هئعباماسو سلع هللا ىيصلوسرلا نا كلذو نينامحلافقالطالاوي#تةئلارهاظف

 بم نود ديا وقول لزرع د خالل ل وللا اذهلف ميلا لرتأم مهل نيدسل هثعدامتاو همس

 لاك هب رعشيال هدابعىف اركمهقتناف كلذكس ل هللا نءذخالاو هللاركم نم ههض نونمااناق دمبق“
 لاقو انكدكا ولاهو نولعنال ثم نم ممهحجر دم سس لافو نورعشدال م هوا ركمات ر كمو ىلاعت

 و ا وثعي ممن الام دو ةفصل ا هذه ىف لسرلل لع لوني ركاملا ريخود 2 ونيتمىديكن ا

 نازيملا لازي الف هللار كم نم ةمالسل ا داورأ ن نف عوض وملا نازمملالوسرلا ى يعاود ل ا 1
 نا كا قشر اما دع أحام لكف هثروو لوسرلا نعهذخ ا ىذا هدب نم غورمشملا

 | دشما زداتلع هتعدتا ىذردنالوة,هلوقا الش هسفن لع لو دكربو هلل هليس ]هي ملناو هكلم

 نافةنسلاو باكل لمعلا نع صنت هن اهلوق ىنعمواننر ديان ىذلا نازيملا انفك امهو ةنسلاو باكا
 تاقاذا كناق ةيالخ ال لقف كلع باغلاملا نوكيا ذخ الا ن دال هللا نعدجإلا عدس

 كلوق دنع هد لذ كيدي نب نم به ذهللار 5 نم ناكناو هذ أف ثدن هللا دنع نمناكن او ةيالخال

 اناف قوذلابو قالا ماعم هيْضَمَعي اذه طرم ثلا تحت ل ديال ىلاعتهننا ناو ءارمشو عسب ىهالاا ناقة الخال

 ىف هئعسامهتتا نا لع ءول هناث هنا سم سهأ ام اريخ هن نط هنال هيلع ل ديوا هللا لهم نم.ّللا ىلع طرتشي

 اريثك لو < قولخلا ناف قولخملا ىلع هللا سقت الذ طرتشا امري ميك هناف لش كلذا هأسإم ىتح لع
 بردير هنعين يح مالسلا هسلع ىسوم لوقي طارت الل ةدئاف الف كلذكس بل قطاو هسفنن هو كم
 ىلهأ نع ه اري روىللعجاو ىلوقاوهةذب ىناسلن مةدّقع لل> او ىريحا وسو ىردص لح زرشا

 أش لسو هيلع هللا ىلص د## لّشب لو هلك كل ذهاطعأف ىريحا ىف هكرش و ىرزا هيددشا ى#ىانوراه

 معملال ارك دام مالسلا هلع ى هومْن دح نمدهلئا رك ذامهناف ادهم نوكتتأ ىوالاف هلك اذه نم

 فيكم السلا هملع ىدوم ىرتالآ طرتءاول كا ذ ىف هءلع حي رحال وزن اج فلختملا ىلع طارت الا نا
 قيطتال ْكَنَما نام كير عج ارّدالصلا هيلع هللا ضرف نيح هنئارسسا "ةلمل لسو هيلع هللا لص دن لاق || ١

 نآف هللا ىهالالا كل ذقلسو هملع هنا صدمت عجارامو ليا رمسا ىب تولي قاف لاقو للعم كاد ْ ْ

 ادهواريخ ناكف هعو-ر ىف لثتم اف هدنقا مهادهفهللا ىده يذلا كئاوادل لاق ء ءاسبنال ارك ذانمل هللا ١

 كلذ لعافقب رطلا دخلا خشلا ةدئاف

 اعبانت تنكن ا كاطعاام هنمدخ:

 بلطت تنكىذلا سهالا كءاسد ةئطقو معو نلاد تنكناف ٌ

 هردلالا لوق نه افلام هريص ناك طقلاح َةَف 45 رعد ف 2 نوعنرالاو 0 بابلا)* |

 اا ا ر
 ر 6 .- أ
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 ١ | نم هناف باذعلا ةلسارل + ال3 لوخدلا لوا ىف مسهل لخد ليو ًاّتبفرك ذل | ذه باص | نم

 رعش هلاوحا ضعي ف ديزيىبا لوقوهو صالادذدلتلاو هرةيردعلا

 باّدعلانىدجو دو ذلم ىوس « اهنمتلا اقىلر 3

 : | ذكي هناالةذالاءذتلي هنا ىأةذلل اد ذللا ىهو هيوذعلا نم همفامل ب اذعل ان لاه اسغاو مال الان لمي لو
 : تهدم ةيؤرلا ىرتةيؤرلابو لعل العب معلا, نارلعلا ىفرظنل الها هلوددام لثماذ هوءايسثالاب

 ملعاهللاو ركذلا ف بد + رغبان هناف كلذ لع اف ةذالاةذلل كر دت اردت د كلذكو نيسلكتم لا

 أ

 ظ
| 

 .... اال ا ا اا ١ ||

 || ةرخ الا فوهق ىع أ هذه ىف ناكن مو هلزنم ناكيطق لاح ةفرعمىف هن اسمو نوعدزالاو يناثلا باسبلا
 ْ رعش المس لضأو ىبعا

 ظ رودصلا نهيملع ىو ىتلا 1 رودصااف نولقلا ىمعتامتا

 رومالا مم ناك دورو ندع ٍ تردص نمف مكحلا ادهم

 روهطظلا نمع هل نم ىمءد فنك ا هب همع رداص ىمعت سدل :

 ىناثلاورصعلا نيهج ولا نمدح اولا ني هولا ىلع رو دصلا ىف: ىتاا بولا ٌىمعت نكلو ىلاعت هننا لاك
 ةدحاولا قي رطل انيق رط ىلع هقئابا ااو هتلانلعلا ف ةريخجا همظع اوةريح ءام»ااناملعأف عود>رلل

 لد نمام هنافتوملاىلا ةريح ىف هقح رظنلا واذا رطلا اذه بحاص لاز,الف ”ىركفلارظنلا

 ةرضالا هذهىفالا ف<رصتاهلامةركتملاةوَكلاَذا لات املاععاستال ةمدوالخدهدنع هملعوالا
 بحاصناك ادا ةرَوَمملاَةَوَدلاهرَودتامماماو هما ىوقلا نمهتيستك !امتاهيفامبامتا دما امملنا
 ارئاحالا شاعام اذهو هيلع شاعام ىلعتوءانمت ناسنالاو توعدارئ اج ىأ ىعع ا اسندلا ىفرظن !اذه

 لضأوهف هيلعروصلا فال_تخال ةريحداز لانه فثكلا ل عقر ذاذ ةريسملا كاتب ةرخ الا ىفءىيف
 ةشاثلاّق د رطلا امأ وةريسملا هنع لو نينا هاف شكولا دلا ىف ىحرتي ناك هنافايثدلا ىف هنوك وك نم

 هللافلعلا اذه بح اًَراَضْفْننَ رم ةروصف ىلدتالو واو ىبصتأا نع ءلعلاو يف هلل انا علا ىف

 ايندلا فرخ آلا كا ذا و هّدرخ الا ىف ةلنازك اقر . الاف لالا ةريك هيلع ىلتلاروص فال خال

 ةداعسا | ىلا قيرطلا الا سدلو هيلا اوعدياهف كل ذامناف ةتيمااو ىتادل !ااهلعن وكي ى جلا ةريصبلا امو

 أ مالا نالمتاق ةريدسا الا منام هنا ةرعصب ىلع ةربخلا ىلا وعديامتا اضياملعلا ىلااعداذا هئاف لعلا ىلاال

 | لحم لكف ءارتامالاوهاق ئث هنم دملا ىف سلف طبضْم الو رمدملا لستءاله ملا وعدملاو يسظع

 لإ هتفرعمهللا فرعت مَ نكءا ركل اكحوهف ةدحاولا نيعلا فروصلا فال_ةخاىرب نم لساكتلاف

 ان دلافمهفدرخا الا ةفرعمم-هل تل ىلصتلا باح أ ةنيعلا تاسشيا ىف مدقدلرقتسيال لاف ابر 3

 ةراشالاهذهورو هالو هتلابلءلل خا بلطم ىلعتلا ٠ ارو سل هنالرظنلا باعت ا ن مالسس لضأو ىغ

 عساورك ذل اذه ىف مالكلا نا لمسلا ىدموهو قا لوتيهللاو لقعن 1م 0

| 
 ا
| 

 كذآ كك هب سسمسجصوصخصسسسسسس سس سس ا ا

 رعش هوُدُخَن وسلا انآ امو هلزئم ناكب طق لاح ةفرعم ىف ةن اهو نوءدرالاو ثااثل !باسبلا

 لمعلا كل دعصد اهيلمعاف كنلا || || هتلاسرتءاجىذلا كلملاتنأ

 لازلا كل ذف هن. هوا ناف هننعاشنالك عطقري-غنمهنلا

 | ليخئاوعصلا كانتاتدعقناو || (| هبءامءلانيع لثت هلادعصاو
 | لشمهلىرحي نا هزنا ىهالاو اهب "لي نم ى :وحمل فورظا١نا

 للعل او ضا رغالا مكتعطةنال [| | هب لل ىلعالا لزنم ا كيلع

 ا

 ا لحرلااهيا فقو الهدف: | || لسرلاهب ىأتام ةلاسرلانيسع

 ا



[ 
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 كلذ دم ىلعىلصي نأدبالوالاةأسماالو ىبضالو لجر نم دحا هيلع فقوامو ديزيالو كلذ ىلع | ا

 بحاصل نيام لكف هللال هان -ناكو كاذب دلبلابدوومشموهو هدنعنمفرصن. نا ىلافقاولا ||

 | هلى كتاوهو مالا هيلع لوسرلاةطساوالا كلذ نمئنث هب ”ًايال هناف مودم ق> لع هناف ركذلا اذه
 تاثر ًاردل لاف ديزي انا تي أر ل_ههل لاق ف ىاطدل ا ديزي ى ا نامز ف سانل ا ضعب لج قاربخاو |

 ة”يعفلا هقلا ىرتن انه كل اريسخ ناكل ةرم ذيزرادا تي ول لجرلا للاسقف ديزي ىبأ نع ىناسغأف
 لجرلاهللاتف هفتكى ع هنورفو ديزي وناربعف هد رط ىلع لجرلا عم دعتف هملا لحر تشاد مدا
 هنلا ىريثاكديزب ونأ لاستف لس>رلا نأشي دي زيان لج رلاربخ أذ هتعاس نم تاغ همل ارظنف ديزي و اذه
 انيؤرناانلع اذككرهالا نإاكحصالو تاغ قي لفن دق ىلع قدس دل لت انرصب اذ ري
 ةهفاشم اهدلع سانلا ضرغانازاف نوكت ةيؤر#أ ىه ةيدحلا ةيورلاةيدجتلاةروصلا فقالا
 هدحو هلل داو لسلا ىدهموهو ىلا لوب هللاو اذهان اكو

 هقدن مكحنم ملظ نمو هلزتم ناك ظق لاح ةفرعم ىف ةنانهسو نوعيرالاودح الا بابلا

 رعش | اريبك اناذع

 ملاظلا سفنل هللا ةرمصن

 هلريبخشفلا م-ظام اذاف

 اذكو ىلوا هللا قو_ة-و

 لذاُخ نم اهل سلةرمهذ

 لصاف مكي ءاشاع ملح

 لقاعأل اهدعب ىسفن قد

 لضافلا لعلا دنع | 1

 لح الاىفوا ل-اعلا ىفهمم

 لحاعل ا فاهم اك | ىرب نم

 هنا راق ريغلا قدح مث

 اوردح اف قو ذّلظا|باذعو

 اهلهحام قوذلا مولعو

 اوسلب لراوئمآ نيذلا ىلا عت هلوقىف ءاج ىذلا مل- ظلاانهلظلا نا سدقااحوربلاءاو هللاان ديا لعا 0

 هريسف اذك مم ظع مظل رمثلاَناهتنان كلر سشتال هش. ال نامل هسقلاق ىذلا مظل ١الأ سلو لظن مه اسعا

 صا هدلقو الاملاح قطا ا الاد ذيمركذلا اذه مزتلا نع ملسو هملع هللا ىلد هللا لوسر

 ةرفروصقلا نم دب الفزمتل |نكمملا ةقيش نمواقاخ لازال غل نا ىبسعامد.علا غارولو هدابع
 ماعلا ىذرينا هنوق ف سل هنالريثكق وذ ”ىسفنلا باذعلا نم هل لص< ناب الف 528 نظتلا

 | ىيضناف عستاأم ةقلخلا عستاولو دم_هلل نوكين ا نكميال ىذلا عاستالا هتنو مهاضرأ ام هناا
 وه و اذهريبكلا باذعلا قاذامردشب بذعتف ةمهلالا ةعسلا نع ىبضيف هيلع مكحي نا دب ال ةعسافلا

 كرلوج ا لود قيضيكنا ٍلعندقلو لماكلا قح ىف ىلاعت هلال اع هلا أب هَهآ دنع نفلاَو
 ناك اركذل! اذه روك ذملاهلظو هقاذ ىذلا ريبكلا ب راذعلاوهاذهذ هذكتو هللا وحى عي ١

 ضرعلا عموا م لاظ ىهس الو قمضي ىهالا عمو هذ - هلال ضرعلا نع ةنامالا ىهوةبالولا لبق هنوكل

 ةناما ىو لامللاو ضرالاو تاوعسلا ىلع ئامالا انضرع انآ ريبكلاٍباذعلا قوديواملاظنوكب

 ةيقاصو متادلا روذ+لان هدبالق قحلابالا مهفرصي القهداسعىف قمل ان ع فاعلا قيعلا

 اهاجو نهسفنال نآربهساف اهقح نمةيالن انف ىأاستمنقفشاواهئلمع نأ نيأف في رصتلا

 هلوقوهو هسفتل امواط ناكمنا ماء قلخ ىتلاةرودلا| ةَوَق نم هسفن ىف دجو املاضيااضرعناسنالا
 هللا ل اقام هللاهقاذا هيلع طور اكونت 1 كوبي < عن ردلمإ ذل ىكااانع هقذنمكمم لظن نمو

 لاقف هيلع ىتْغةوطخ هنع ىمخ الف ىف ار ار نك ةفدلخ ىنعي قرودوىداسعىلا حج رخاديزيىال |

 أ فيكقردصلا قيضو جورانااهنذ نوكي حالا عم ةياسنلاف عهلريدالف ىببمح + اة ريوق

 ا اهلبق ندواس ثم قغشاو اهاَش لواهكرتو دهزرت دا اذه نك ةضورعملا ةفالدنا ىف دهن وا رعلا /

 لل بسس يسب بياسس بابا
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 ]| ىدسه وهو نطل لوتيمقاو قالا برقلا نم رانا هب ةهو قل: حا ك1 فم

 ' ٍْز ليس ||

 ْ 10 0 2 أولو هلزنمن كب طق لاح ةفرعمىف ةئام-#و نيعيرأ فوملاباسلا |

 ا رعش مهلارخ ناكل

 ١ برا ىلا خم خال للا ىلا خب رحاو بسلا ىلا نكرتال هللاىلا نكر

 8 بذال 6-5 داب كاس نأ نع نمذ وكلا ىفام لكىلارظتاف

 1 ٌبسلاىف نجلا تميل ابل نكفهبف نجلا ىلعتدقءااذا
 عد ندؤ هم رود ند تسام ا ىرتق م كي هن كك هن نكشف

 بسنلا ىف لعلا ناف هيحئالف هله 3 ىلا كاعد نافذ

 بلطااىف هللا ل_.هن نراختالو | | (ىدتعم نان ندكو عزانتالو

 0 ف هس تتر رع

 0 ربادلا عموهذ كونس# مهنيذلا واوا
 لوسرنأت 0 ل ل يك طك جمال ده اح نا راما

 ] هلع هنن اىلصهلنا لوسر لري لذ هركذب نم سيل هلل او هنامحا لك ىلعهّنن اركذي ملسو هماع هللا ىلص هلل |

 ايصوماماوارشدماما هير ددعنم هملا حرت امئاف لسو هملع هلذأ لص همام ءاح ن اعاد وللا سل سو

 دهش دقو مهل اريخ ناكأم مح رخا ىف مه ءوبامت مهملا هجو رخ ناكولذ م هلاريخ تاكل لاك ذهل واحانوا

 برم ان عةناباو ا ةحصنو | ة._صوواريخم ةراشب ن نر ا ىهشو اهنمّدي الف ةيريكلاب هللا

 مسو هيلع هللا ىبصهلوسر ناسا ىلع هللا عرشام ىلع ه4سف'ريص ن مو نوكيال كل ذريغ مهم داسعسىلا

 هللا دنعدل نوكيا فشكى وأ اهاربةرمدم ىف لسو هملع هنا ىبدهلوسر هللا حرت نأ دبالهلناَن أَو

 رودي ال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال لو هيلع هللا ىلص هلوسز هيلا هللا ركامتاو يذلا نم

 نافاواكء اشالارودىف ىلع ا هلى كا تاك قالاةيؤر فالخم ه فك شال هآردار نك هريغ هتروص ىلع

 ةداعسلا ىطعموهو قساالا سلم اري لكنا لعي فراعلاف ىلاععتو هناصسءيالا ترهظ امءام ءاشالا
 | ىّدا هملاان رشا ىذلااذولو ى1اةرؤرب رتغبالو لوسرلاةرور ىلع دقعمف كل ذكس ءالوسرلاوءاقشلاو

 ١ [| نيدع هنأ, ىديدحاردقامو هللانود ند او دعو مهمنمل.ىو ةعولالا نا اورمشلان 0

 | | | تااطيقهللالوسرهنالويامناو د هنا لوي اف ىننناو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا دبع

 ا ْ | مونالو فدك هلا قلخ نم دحا هيلع روصتين معلا مسالا اذه ةمدعصلا هيذتف ءاوعد ىلع يلدا

 ا ٌارلا لاح ىلا عج ار كل دف نسحربغت هنروص ن نمريغتاك دار هارنةءاوس ةظقشلا ىف هيروهدكجص

 1 ظ | لعاف كل ذكرمقريغت ناكول ٌكلذكو سان اروما ةالو دنع همفهآر ىذا ناكملا ف ع رشلاةدوصوا
 أ | ةالو ؤودقوا هقح ىف هنلع مالاودامع هأنا هباطخ و همالعا نيع مجقلاو نسحلارمريغت نوكمف كلذ

 ١ هبف ئىشلكف هنعحراخكئ * محأم هنال كنك ىارلا هفهاربىذلا عضوملابرصعلا

 || ب بامصا فو ضرعلابضارغالا باعصا ىو عرمشلابالا رومالا نم ميتام مقامو همف يقال ن_سح
 | اذه بحاصو صقنلاو لكلا“ كملا نم ”ىركتلارظنلا باعص!ىفو عمطلا ةميالملامدسعب جازملا
 ا أ هللا جرذ قحربصيو هسفن سد كيركذلا اذه ىلعو لسو هيلع هللا ىلسص دع ىلع ةالصل اريثكريعسهلا

 | لص مهللاب فرعي ناكة يلسشايدا 3-ريبكل جرريغ مدقتل اذه ىلع ادحا تءقلامو سو هيلع هللا ىلد
 | هللا ىلص د ىلعةالصلا ارهتشم ليل هب تعفتن او ىلاعدو هني ًار مسالا |ذ هريغب فرعي ناك أم دمت ىلع
 | | هطراشيفديدلسا نمش المعي نا هبلطي دح ا ءاجا ذا ةجاسملا ردقالا دحا مالكل غّرفتيال سو هيلع
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 قا ا يرةماقتسلا يرد ْ

 تنويمكلذ نم بعصلاو »#* توكنام م . مق

 غسل ةدودسعم تا رعشناك ام اورثكحا ااإ_.و هللعمتلا لس هت الوسر بنكي ل كاذأوا |

 هل نياق لسو هلع هللا ىلص هللا لووسر ب تاشامر طاطا اد_هالولف قتس_2لاقو َهَقَر ردم ني سدعلا |

 اًسدهيهللاف صا |كماقّ:ساف عقوام عقو نيا نم معو مهدي مشي لو بيشلا هنعفقووانرّرقاكسمالا |

 ىد_ميوذو قا لوة.هللاو نيملاصلاو ءادييبنلاو يقي هصلاو نيسنلا نم نفعل نم طارص

 لما

 رعش هللا ىلا اوَردَو هلزيتم نآك بطق لاح ةفرعم ىف هناعدجو نو الثلاو عسامتلا بابلا

 باخ نجرلا نمّروف ىذلاو باصا هللا ىلا رةنملك

 كك هنق الحو هلاو || || هبرفىذلا شع ىوتسا
 بتارنلاو 0 نيح هئءع || | هدهش ا ىذلالاح ىرتول

 بالا فاخ نمقاسسلاو ارا |[ || هئاجرا نم ىارلا تير
 نارخو سك حام لل( سانتا ا
 تاغ متادو- و ناأاح ه امنا اغئاس ن نم ءام هدح م

 باصأام هف فلاخ ىذااو || || هتنعالا ءاملا تامحام

 هبهوق ديراسا لاعؤهنن نال هيلع هطاس ن اهلل | نم فاح نيإح نوءرف نمّرفامل ماللسلا هلع ىموم

 ادهدهل مجنااذاق نوعرفوهو هدلع هطاسنا فاح نم لال مام هلعحوةلاسرلا ىفواكح متنا

 فري ا دصن ةهللا ىلا - هنا ؛ل صا ىذلا يدها نم تن نياقه سفن ىل_عاقوخ قولا - نمرارقلا 1 ١

 ”ىدهلاو نمّرفغب ”ىوسوملاف هنا ىلا ورفذ لاسقف ةياهتلاتبادبلاكل طبرق لالا دصقلا ىف ةياغلا |
 ةلاسرلاو عطقنم مكاو هتيتر ىلءاامو هعربش لكاافرارفلا كل ذيدادا ىلاععتهتنا ها نع ىلاَرغب ]|
 ىدعب لوسرالف تعطقنا د_قةوبنلاو ةلاسرلاّن ا لسو هملع هللا ىيصهتنا لوسو لاه كلذاو ةعطقنم ]||

 ||| ةطساوالب هبلاّرفن ىذلا هلاىلا مكحلا عجر وا دلا لاوزب عورمشملا مكسصإلا لوزيهىتالو ألا

 | مهيلع سر مه ثمح نم لسرلا فك ىلع ىبرب ى دم فشكه ناف هردقر ديال هملارار لا عفب ىذلاف [
 نيعلا ىدح !ىريق ف. كلا باطخ ةسر قوفهفذكب زوو مك اما فرت افلااذهمهتيثنف مالسلا

 ١ ركل ا يعل حا اضرا ىربفةرثكحلا هيدا ىلع فرشتساهمواهعم فمنذ ||

 الإ نمانه ةيسوسحلا سوفالا فقرمهننو نيفلكملا كلس يف مظنتن ا ةريسصو هير نم ةندب ىلعاهرعأذ ِْ

 الأ موفالخ ف نوموصعم مهنم لسرلاف نيظو غو نيموصعم مهارتف مد سها نعهتلا ىلا ني راغلاءالؤه ١]
 ا كلانه هنو دهشيام بسحب لاعفنالا ءاس.اواللو عب رمثتلا لسرلاذ مهفالخ ىفنوطظو ن2 ءاسلوالاو |

 ]لا مالدلا مهيلعلسرلا لعفت اك هقاىلا نوع ديامتاو مهلا نوع ديالو ةريصب ىلع مهفالخ ف نونوكمف
 ْ ”ءاسار لب هسفندرف اخ ىنع.تا نموانا ةريصر ىلع هللاىلا وعدأ لوقينا هيدنل ىلاعت هلل لاق
 ٍْ يونشمرل نوريودهذيام ا ىحالاه عام 0



 ْ ماب هلع وج هنكحلو | عمضاو ةقيقملا ف قح وها
 | مكحلاهن وكيدت ظفل نيعلهو || | اموكو فيكو ل نعىل,تهزنت
 || || مهولا هنروكحج امالا تدزاغ دزتناف خدني دوجوم هللا له

 ظ ' مهفلا هيزيتمؤلل قادقاك || || ارظانتنكنا نتآرقلا يأ لاذ
 222222222212222 2 ل ا يت

 وذو قدلالوقي هللاو ناكدعس الام باد الاو فراعملا فر اوع نم ىطعي كد رذاذهف

 هدحوهللدجلاو لسلاىدب.

 ا تاره م مقتساو هلزنم ناكب طق لاح ةفرعمىفةناهستو نوثالثل او نم اثلأ بابلا )<

 دحا هيىرديالو تومريغنم | هتمايق.تماق ىذلا ميقتسملا
 ا داوالو له اال قد المنا نم هفةلاخ صانع هقرمدت سلو

 ا دتنس هلا ىلا هلالاالا دتتسم نوكلا دو-و ىف ال

 1 دعصلاو ناسحلا دمسلا هنال || || هتجاحنوكلا ىف نم فري هيلا
 دصاقمو قابس كل ذبىردب || | هفرام ىمحتال نمهملاوه

 ظ هناف ةماجسالاركذاهيف ةروس لكن م اهتاوخاو دوه َقَتِسُش مل_سو هيلع هلت أ ىلص هلل الو سر لاق

 هتطعاامالا ىلاعت عام هتافدسعلا مالظب هتلاامو سع“اللال لعل مكاو اهب نوروم ا منوم ملاو

 لنمو ةغلابلا ةخاهلإذ هملع مول_ءملاودامالا دوحولا قرهظرالو مولعملا عيش للا تامولعملا

 [إ| هند عقوا ذاف هنوكل مق هنم نوكيا لهاج ن انال اذ هلع مهالا وها عريش هدنع اخ ا ذكه رهالا فرعي

 : اًضرااورفكلا هدامعل ىضريالو هلوق عصف هيلع مولعملا ناكامال ا لعامو هبف هنا لءبامالا عقو امن عقوام

 ل وهنمولعملاعياشلا للا ءاطعاامو مالا ئيب ضنا اامناوةدارالاو الا نيب ضقانتالفةدارا
 هل نمىشو ممالاةغصالا ”ىهلالا ىعالا نمانلامو مولعملا «لعوهامالا ديربامو دي رنا لاعف

 ريتعاو هبنتف هللا ىلا عادإا مف ىف ةنئاكة مولعمةدارص ىهذ ىلاعت هللا ىلا ىادلا ظفل فتاعولذ لا

 ٠ ل كنا ثمح نم هنع تس موأ هب تصاامقرظنافاكح دادزااذعدادزا نكاسلإ< ىندز بر لقو

 صالاءاجا ذافراطتنالا» هل خيم نارظنلا اذه بحاص دنع مالا قلعتف هب تم امنئعدوح ول
 ]|| هلق ف تنوككدق ةيانالاد_جونافالوا هبلقىفهرئارظتمف ةطساوالب يوكل اى أب ىذلا ىهلالا
 هنهلل لعل ا تطعأ ىلا هننغع تو.ثةرمض> ىف ةروصلا هدد ىلع هنال هنم هنال دخ ناو لود هنا لعبف

 ]| عورسشملا مالا كلذ هقلعت ىذااوضعلا ىف رط: فاضر اكل ذكف لو.قلاوهو كلذزع د_حوناو

 نع انفرعدقاناق .حرفوا نطوا ناساوا لحروا ديوا نيءعوا نذانم و نوكس نا

 هتاف هفاتكام لعن تح قدما مان فاعلا مكحج بئارتلازئالف لوبقلاوأةانالادوجوب بلقلا

 رعش اناقاك انالاانفمكعال

 هما

 --تسويدسيوو سمس سس مس سيسي ةشيومو

 انسو ءانس ردسلا اهنا |ياف ىلا بزعلا اهيا |
 ا انلواانملع تش نا مكحاف انفنا ىف ءااتيك ند :

 ا | اًمنانق هيكل نع امتاانف كح اذاف ْ

 ظ هللا دنع هصّوم الو هرضدال هناذ هب عام فالخ هذم همف عقو ناو هتبقا ىه ىف هلاحا ذه ناكحص نمو

 | هل ةقارم اوهو ةداعسلا ىطعي ىذلا لصح دقدارملاّن اف ل جوزع هملءاكحت الهنا نمالاضفا
 ل همونناردقلا سنيعوهاذهو هلا ناكسصنمالا هردق لعبنا ن كمال قوذاذهو هنوكت ىف

 ىذلا ردقاارس سلف كلذ نم نامالا ةذرعضلا سوفنلا ىلعأرطب ا هفشكن م سانلا عنم مو
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 1نامالا تيثلسو هملعقلا ىلصءب ناميالابىذلا اسو هيلعقلا ىلع هنتا لوسرثا سل ىلع هيلع هيدا |
 قالا مراكماهاكه لاو قالخالا مراكم ملال ىلاعت هللا هذه ام ملسو هيلعهقلا ىلص ىلا ناف
 لزنهل قاس! نافلوقلا نم مكسأا ىف ىضما ولدعاو تاوهور لام اب اها نيبمو#ذ

 داع لا لوز 0 ا

 ميسا ظ
 حدرع هو انلامو

 ججيرالاللاعلا دإ هع

 حورخالو حولو الذ || || هارت زيح ف سل نم
 حولولا ان ب تقووزيح ىف نو ٌ

 | عاممر لام | | نعول نر

 لياتيقورممش فلأب دارا اموىلالا !ىلاردّتلا هليل ةم_ن قمنا ىلا لو رلاو لماكلا نموا ةمسنف
 ناكدوجو ىأى نامزلا ىلإ. عيج نم قالطالا ىلءريخ امن ادارأ

 ريش فا[ نم ريش تنأف || | سالك كف اًدباَذا
 رفع رو كنتم اههذب [| || جايص اهلام هلل
 ىردقٌك ءةردقلا هلبلا ١ ىءاوسا توكى حوراام

 صالىتح قلل زغ | ىدوجو نمر دل هلل ىف .

 لسو هيلع هللا ىلصهلوةالا كلذ ىفءلعجامو هاش نأ قحاهءاو سانلا ىذذتولزناممناكف

 جركل نوسلا نم جور ا ىلا هاعداملكإلا اد هد ىعادلا تمحال فسول لدبانا|تنكول

 هتءارب هدنعتيشنل قالا اةوسنلا لابامهلاسأف هسح ىذاارب زعل عي كير ىلا عجر ! لاق ىتدفئسول
 هتلا دع حدقل لاقحالا قيولذا مكحعسلع نع هنن الب نمسلا نم هج ارخا ىف هيلع ةنملاهل”حدتالف |

 ةوعدترتال تح ةشيللاتن احح كاذلف مهولقفتشننا هنلادعنمّدب الف هللا نم لوسروهو
 جدام ب رعلا دنع هللعف ولن اكو هأنسنا نم هح و زحاكشت سو هيلع هللا ىلص هن هللا ىلتافوملا

 اذه لمه ىف نئمْؤملا نعحرألا عفرودو كلذؤف "را_علا نعمهل هنثا نانأف هتنا لوسرودو هةماقمو

 لسير هيلعتنا ىصنا لوسرل هيف لاك ىذلا ءاسينالا ىدهنم اذهف ىادلا بيع ل نيح ف سون نم
 ' هلع ا ىلصدتنا لوسر ناكولف هدتقا مها دوف تلا ىدهنيذلا كءلوا مالنا مهءلع ءامدنالاركذ نيح
 لاف اخ فسولافام لم لابقاو ىادلا باج ا اممالسا | هبلع ف دوب هيفناكىذلا لالا ىفلسو

 كى نكي لو يغاربا نم شلاب ىلوا نحن لاك كف سول ّو- ىفامظعتالا ىعادإا تبح الانا تنكول

 مهام لمكحلا نونمؤملاو لسرلاف مها ده. ىدتبم نارومامهناف هنمْك كلا ىلو ادت ناكل

 نوكي دق هللا نم مهب يدلل مهر نم مه ايام عم توفتي|ي او مهرظت مهطعدام عم نوفقاو

 هللان مةفرعمىف مهلاحامأوانرّرقامريرختلا ضرعلا فود: الو هب لومعم ىهالاف اضرعوا م اانقاك

 (ناةدصق ىنانلقاكف

 ادحالا فرعيال دا ىلعالا # دحا ىلع مال قاف راعم ٌْ

 انتاءحو | :

 ركلاو فيكلا وه ىدوهشم ناك اذا

 هاذ ني.ع ىف ىمالا ني_عوهابع

 معلا كلذام مسهولاالا الاذاف
 "يهلابف ىلا ىلصتي لهو

2 



٠ 

 ه١9 :٠

 : ةنسح نكريخ قريخ ىلارعخ ن م لعش . لانرالف مءاصلا لمعلا هقفونف هثرح فهل دزنةرن" ل |

 زطخالو تعمس ند الو تأر نيعال ام ةدابزلاو لمعلا ءاضتقا ام لان ةرخأ الأ نك اذا 2 لا ١

 : ةدايزواهلكهضارغا عم ةرخ الالاف 5 ةرح الاف ثركل اةدانزهذهف ا

 اونسحاانيذلل ىلاعتهلوق ىفةداءزلا امرلعل لها نمحومشلا ضعب تاأسهي هلع م دعل هضرغدغلب 0
 هنافكاذكسلايندلا ثرحوهدزا لف دارأام تلعق لا.لانرطتع ملامةدابزلا للاسقف ةدابزو ىف ىسا

 ! تنبح | نم ىدبال كنا ىلاعت هللا لوي هضارغا عسجسهمف دج ا لاش نأ هجا لح عضو ىف نككال لزم

 . [| لاح هيضاتي اذ مق همكحو هقلارلع ةقب اس هيف تذغنو لعسشي لف ةنمؤودت أ ب بلاطىا همعب صرح داو

1 
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 [| نمو ةنملادرخ - الان نعأو فق وريغ نم ضار غالا عج لّئاهلاح ى ددقي ةرخ الانااكرادلاهذه

 ةروصقم ةمامقلان اق نيعفاشلا ةعامشش م يعفت اقع اهتشالا ف لوشي هللان الرمثا موديراالاهلخ د

 ايندلا ىف هلزنيامو هشكازخ 1 نا ىلاعتل_ءأو انامياو افثكل ل ذانإع اوءلع اهماكحا
 || دبءلا ىلا هلا دذعىتلا َئاَرِلْنا هذه هلع ىوحتام» مكمل داع ةرخ الاف ناك اذاف مولعمردمرالا
 لب مولعمردقالو باسح رغب ءاشام اهتم رذف كم اف لخ دمؤدت داعس هللا لك ىذا فراعلا

 نيعدهنا هسفننعهل فدك وني وكلا ىطعي ةرخ الا ىف دوعملا ناوهرد تقولا قمرات ام مك
 اهال_خ ةرخ آلاىف 00 0 هتللادنع هناؤ هللا دنع تلا ةنازفلا

 رافال ومسك نم عراب ةصاخدللا ىارتفلاالاهدنع قيامو ءاشالا ىلا ذر لا 1

 0 ادبانول ذي الف لذملا م :الا اعقل ىلهتنال اا راسل رخل الاو

 ىلعهيةزعلال- هللامهوسكرامتاو | 1 مهل ىل كول ىذا ا هولا نمزي زعلا مسالا فمسوأ

 | م-معن وكت امفالازعالو مهل ناطاسالف مه دنع نم ىلعالو مهملها ىلعال ام. نوفوكي ىتباروداالا
 نيعف الا كلذ ني وكتددارا ممم قلعتسف هل وكت لبق حالا نو دهم شيف منمالا ثم .ممءنوكالو

 | اذه هيف لاطعاامل ا يل رتسا هحأف هنعوت أ امتنو مك نعي َواعَتلا
 ! انريغ هننامو ءاماع وحمل وءانارخا اللوع انياايدا نا لعاو ةمهلالا ةجلا دئاوفلا نمرركحصلا

 ملعاهتئاودمعبلابي رقااودو 'لمكملا ثراولاوهننيتونل نيد عم نمد. .عسلاف عومجلا امنا ىلع

 حج مكمل

 || ناىحا هشاو سانلا ىو هريجش ناكبطق لاح ةفر ءمى ةناصسو نونالشلاو عما للا ا

 ر 2س ةسعاراهذهو اثم

 ضرالاب ضرالا لهآ ريدا || || ىلا ىتسقاو ف تأد
 ضفللا ملاع نع مهعق رث ةمده مسهل سل مال

 صضرعلاو صالا نيب لصق لصاف مهلام ىرامح مهق

 ضرفلاو ةئسسلاىف ماقد ىذااالا هللا قل شخ مل

 2 فقاو لماكلا لجرلاْن العا م-مماعدا جاوزا ىف رح نينِمْوملا ىلع نوكب ال كل ىلابعت هنا لاق

 ىلار ظن اضرعناكن اف صدام بس هناق محلا هللا ها اب تح ةفرعلا ةءورملا هلع سعأم عم ١

 هنرداسم لوبقلا ىلا ردان ملا مالا يحس هطعت لاما ةسررق تناكناف لاوحالا نئارق

 ا دهشي ىذلا ىفرعلا هال ىلع قيدريكت لالا هني رق تناكناو هفال هعبسال ىذلا مخسا الا ىلا
 ْ | نيسنلا ماو هللا وسر نكلو مكلاسر نمد !انأ د ناحصاام لاك كاذاو قال_خالا مراك

 أركي عوضا سانا عوهام تالا مأكل نيل نكد ردت كس عمق اود | ْ

 هلبإ
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 00 1 ل كاباو ا 1

 0 001 نت 0-0 تسكانمع 0

 ”ىلاوهالا هلاالهننا وق ثم دوت نمالنوكيدقو ىوتسا شرعلا ىلع نجلا دهب هنا سفن لك |
 لذه اهب قاذتل ا حدي هناان دنعفالو ا مصب له ةيمو.قلاب قلكتلا فاش اجا نمءاذعلا فلتش او موسقلا

 ىلاءاحامل ددتح نب هلا دبعاب |تيقاو هللا لضفاعء اسفل | ى ع نومازق لاح زامق لاي رءاعرالا حل

 5 نيام ىردأامز كلذ نم عم مث مويقلا مس الاب ىنعياهبقلذقلازو ب لاستف هنلأف يلبس شاءاشتر از

 قعأ اف دهناكو و ضع ىل-ع مهضعهللا لذفاع ءاسنلا ىلع نوماّوق لاجرلا ىلا عت هلأ لود عم هعنم

 هياعج ا ىف هفطالا هب لزا لف سل دنالا دالةديز لامعا نم ةعض همّقف ىدربقلا دين نب هلل | دمعأدا

 لازتعالا يهذم نع عجرف مالا هل ف شكلا ىت> بهذملا ىلزتعم نا تح هنوكل هتيرقب هعاشاو

 قركّدو هنتر 3ع 0و هعضوم ىف هلزنأف كاذ ل2 فرعو لامنالا قاذو دعولا ذافنا. نيلئاقلا

 دنعفتبال لاو>الازكذ اذهف هتقرافذتيحر هعاشتاو هءاحصا عمجب هدعوجرل عجرو كلذ ىلع
 <مت تلاه الافد ,و>ولا زا دتفهثالثلالاوحالا هذهزاح نمو لاا بس <وهامتا و صاخ را

 لاوحالا عبج"مب ىذلا َماعلارك ذلاّوه اذهتتك اننا مكعموهو هلو كذا! ىفلاوحالا عجب
 ركذوءامسلا ف نم جنمأ أ دعاقا ارك ذو ىوتسا سرعلا ىلع نجحرلا اقل ارك ذف صيسخختل ارك ذ قبو
 دحاو سها ىل_ءْك مه عجاف ءاملعلا نيب هلوأت ىف نعافالخ هنذ هلك اذهو هلا ضرالا ىو دقارلا

 نم منم أ تيقار تنشناو ىودسا شرعلا ىلع نج-رلاتبقار تئشناف ديدبتا!كنعلوزيى>
 هتتاوهو تبقار تش ناو عاد نم لهرفغتسم نم له بئان نم لد لوي ءاعسلا ىف هنوكوءامسلا ىف

 ممنكاغيا مكعموهو بقارفاديرث كءاعطناكن او مرهجو مك رس عب ضرالا فو تاوعسل ا ىف
 ىعمو حر اوملاب لغشلا نم هيف نش تدحو ضرالا نم اك ثيح سالابف ىنعمواسح عذانانو ديكو
 الا سكعنفاضيا ادصاودصقلا فوالعاف لغسل ىف هدهشنق رطاو1 لاو دصاقالاو مهنا ثيح
 رعش وهالا سلو هيلع نام ث د اناقود ثمحت نوكتف

 دعست تا انها نس>اى نكف ا ع تالا دك ناكر 0

 هننف لوغلابال لابطال رك 0 ددقمق ىذقب نم مكح ْق نكت

 ىلا كلوي هللاو دمهش وهو عمسلا قاأواباق هل ناك ,#ل ةمهلا ةححصن ءاعالا نم ردقل ا ذ_هو

 لمسسلا ىدويوهو

 ابن دا ثرح دير, ناكن مو هريعبش ناك طق لاح :فرعمىفةناع- و نوثال او سداسل!بابلا
 رعش بدصننمةرخ الاى هلامواهنم هنو

 مودع قولو هازاج كنا مومدمو دو# نازح ثرحلا

 مومدم تنآف اها تدرح ناف أ( || اهكرتت تنأ ان دل نثرحتال

 موهفم الاف ةبقابل نزحاو || (| هل تسلق ىف امل نزحتال
 مدلعم هللاركحةكنعء لوزت || || ةنافل نكرتالنكر ا ندردحاو

 مود-عم وهذ دوو قنالف هيدلالا 00 كاطع ثم نم 5

 موسومتاريسفلاب ود نملثك || || رظن اذ تنك نا ةرخ ال ثرحاو

 ان ند ا الا ثرح ةنس1اوزاهلاشم ارش دف هن سك ا٠ اج نم ىلا عتوك راسن هللا لاق 0

 -ٍ ع ع
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 ميظعلا ىلا تاهاذا

 ىس لاخلا لوسر اهبالاتا
 اههنقحلا ماقماهجبت مف
 هحو لكب ءانملا كلذ

 مىذلادرفااثراول'تنأف
 بير هذام ىذلال_ءلاذال

 وي دعت يدق

 ا

 ماس همم
- 

 مهاوسل نكيللف لاكلا اوزاح
 همم_طصو قلعت ىف ركحتنا اميهل

 لا سس رك
 00 هدنعفوقولل كل ذهننا هطعي لذ هللاب لع ىلع ةلالد لع ناكل ل اذ عولو مودتلاو | 1
 0 ميه دسم طارص ىلا ىداهلا لمدسا|ىدهموهو ىلا لوي هللاو ا :

 رعش * (”يظع ىلخ ىلعل كناو هلزتم ناك( بطق لاح ةفرعم ىف هنامستو نونالثلاو عيارلا بابلا | ١

 نماهيف هتثثرو دجلا هلل 00 مر 1 1 امال را ا
 ضرعاف هلوقو نولوةياس ٌلردص قيسضي كن اللعن دقاو هفوة ىفو نوركعامم قمضىفكنالو هلوق ل

 ثرولا قْداق- نم هب ىئتقحام ىل_ءهنلاتركشف انندلاةاملاالادريلو انركحذ نع ىلون عا
 مهئمهللا انلعح هس:ىوه نع قطأالن *نوك نو راو ىوبنلا ||
 ملسو هملع هللا لص هللا لوسر ىف ةشثاعي دخل همهلا اريخركذلا اذهب حاص هللادارا اذافةمهلالا ١

 لكودي الا هذه ديرت نآرقلا هقلَحناكت اقف لسو هللع هللا لص هللا لوسر قلخ نءتاةسامل |
 هبف تعن لكف نارقا | فركحلا اذه ب>اصرظنف نهؤم لك ىلع همظعت نيعب هللا همظعئث

 ىلع لمعيلف ىهلاحدم ةقفص كلذ نال_عيفاوناك اما زاك داسع نم ةفئاط هب حدموهللا ذح دمدق |

 هبلع نعت اوناك اماوناكمدامع نم ةفئاطاهب مذ ةفصنآرقلا ىف هتلاركذاذاو تامصلاَكِإَد فاصتالا |

 اقل هما نك ان ]1 لا هريغهب بطاخام قا ن اكهمفالزغم نآر تلا ذخ أفا ميانتا
 اه فّرصتلاو افرعو المع ةمرولعم قال_> الا مراكمو ةمظعلا عفنت ثدءح مظعف وطاهمظعو

 قاحلاوهو قالخالا مواكم ميس دازو عورشأالا هولا ل تا 3 رش مولع ماسر قو :

 ءانن لك فصتادّقف لوةعملاو عورمشملافّرسمدلا قدلكعا مراكما هلكت وكتف ان اهفاسة نس :

 هوجولا لمكحا| ىلعاسعف لزنىتااةروسلا تانآ ىناعم ىف هل خفير ك ذإ اذه ب>اصوىهللا َ

 لوسرلعةرولاهذهنمواناسع ةرخ الارمأهل ف شكو ادودقم ةوادعلاوادو سئ لازبالو أ
 طارد ىلا ىداسهلا لمدسلا ىدب.وهو قدا لوي هللاو نيرخ الو نيلرالا لعل سو هيلع هللا ىلص هنا

 1 ا لج هلوق هلزنم ناكب طق لاح ري تاس واثار ماش كاما )+

 رعش * ( مم . ونج ىلعو ادوعقو امابق هّللا نورك ذي نيذلا هؤاعسا

 ممر لاح لددنوركاذاا

 مهناسعا ىف هاوسْزنو دهشال

 موةوقعال هللا ى<عاوماف

 ميركلا برااةراشب لادف

 ماالةياثعلا تان ان

 ميدقلا نم ثيدحلا ماقاك
 ميظعلا قاكنابهجولا تاكو

 مي>رلا ريا هوسعدب لإن

 ملكلا تاخاؤم هيك:

 1 هه عفا

 ةمهعلا نسعوه كل ذناف

 ماعلا ىف هلضف لك لمهام

 عافو اد ءافو ادقارف

 ماجلاه الانمماقملا اذه
 ماعلا لك دوحوو م_هدوجوب
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 اذه ةدئاضا!نملصخ ةياجالا لاؤسلا ف عامسلا نم مزلبالاك عاملا برقلا | كاسه ن نم مزلبال
 اذاؤ ةغلاسلا حلا هلللب هبلة ديعلكرتيرف ةباجالاو عامدأاو برلاروما ثالث شن 5

 ا مقا

 ٍ ,باطوهامغ|لسوتلا ناف هريغب هيلا لسوتيالق هلا ىوساهف دهزاهل جام لوأف ركذلا اد هفديعلا ْ

 ا ب. هناريخا مث قد دهريخو ناطلا اذهل ةدئافالف سب رقهنا ىلاعت هتناانزي_خادقو همم درتلا

 || لأ ام يقارو لئاسلا ظلت ا الانريخ او م لكتوكلمءد_نأي رابخاوهف نيلئاسلا لاو "ا

 ا نولاطملا اعلا لوصح نيعنا لع دقوالا هنمةدايزلا بلطب هيبن سعأ ام لنا ناق ةداعسلاالا ىنأ, لعل انا ١

 | ريذكتو هللا نم هسنت وهف حاصملاب لعلب هيفالريخ الاقدبعلا لأسي دقق ةياج حالا نمد ال هنال همق
 ١ ةيدحارعركذلا اذهذخ 1 نيةرخ لاو ايلا قمنا دنعرقاوا بلت هيفانال-ءاهالالعيالدأ

 هلعبامم هيفريش هلامف لأب د نكل ونيمعتلا ىلع اندلاع "| وكن مةحاح ىف ىلاعت هللا لأي الق هسنتلا

 ا | كاعجرافلاؤسلاف هدم .ءتامأو نيدلا ةمالسوةريكنا همن لأ لفي الو نيع ا ذاق نيعيال اممم هللا

 أ نكلو درج "الابل هه لامر انت دكجلو «لءاغالو هش ركمالو ءاشام يعلق نيدلا سها

 ٍآ 0 نم عئاكولا ىف ىرتام لجا نمركذلا اذهى هنأ طرشانه

 ايةيداش يح هلوق نيالا هانا اعدامو هاعدا ذا عادلا ةوعد ب هناريخا هللا نا ٍلعاف مامر

 | تان وهو ءادن ءاعدإاذ كلذهيشاامو مركلاودحلا اذابوا برانوا هللانلوةيق هنامعا نم
 ١ هتتانم هنمب الا ذهف كسا لوقف قلعا هسلب نأ اسعاد نا ومع اوك ففعل اذهدياحاق

 لصوتف لاقامةياجالا تعقو دقو اعدلا: نءحراخوهفءادنلا اذه دعب قأرام م لئاس لك قف

 ا هفلأساعق هاجا ركداا اذ هىف نعضي لفءاشامم هرطاخف ماقام جاوا نمءادنلا دعب

 : ا كلذو ادي عاستا هتان هلو لك اذالو لعفي لأ ثيل ناو هعجاع ئنهءاساو سلسال

 "هن دى هكالح هرف نوتكسحرو مقول كل ذ ىف ةباجحالا نعشولف همق هلريخ الاعق ل سب دق هناف هن ةجر

 | ةياحالا نوضامناو لاننا هدانا محال ةكدن نكدرعشت ال مح ن ههاذ دفامرو هترخاو

 ١ 57 دلا اذهنا غمملع قباثءح هداسع قد ىف دمسلا نم ركلاةباغاذس هوما: ةصاخءاعدلا ىف
 | عامسلا قمهقو دنكلوتباجالا عمسنركذلا اذه ب>اصا ديال هناق ةمهلالاةءاجالا عامسمل عا اذا

 رع ركاذلا اًذهلهقنااهطعي ةمالعن يح هل "الا عامساريغدح او عامس ا نوكمدقف فاتت
 1 ًاتناو ىضذةدق ف لأس ىذل انا هلعن هنا دير امناو هءاعد باجا هنا مولعمو :ءاعد باح هنا

 ا ةئمرالاو لاوحالا -صاوخ نع هلف شك, دقوربفلان ملد بلا هلامل ضوعلا قيرط ى-ءدلدب
 .هباع هلابو دوعيوريخ ه.قدل نكحي لنا وهمف لأ ساعق ىعادلا ةجاحع ءاضق ب و ىتلا ةنكمالاو

 | قدك, كاذكو هوع ديا اعدل زرعت اذه لشي ةدقا فنك اذاق ضن م نم وكن

 هدو دع وك >

 ١ ١ ةيصاخت علا هللا مانا دقناكحو اروعان نبا ىرتالا تاماكلاوءام“الا ٠ ندهن وع دنأم ةمصاع ْ

 ١ باسو هفت فوه قشو هيفاعداسم هللا هياساف هموقو مالسلا هبلعى -ود ىلعاماعدف هنانأ ن نما :

 !| لثملعجو تان الااهنم لسافاتتايآ هانت ”[ىذلا ان مهملع لت اوىلاعت هلوقوهو كلَذِاءهنعهلا

 ( ثحن مامهأار 1 هب هتمةياستع اذه لعركذلا اذه يح ادا هللا ثكش تاكلالثك

 امتدت عاجل فقراهظاو سما ءانبا له فوةشلا ت> ىلع ةلوم كس ةئلاوامسالو رعشال

 ١ اراضاءاج ان مدتخام سن رقتلاوةناكملا رثا نممهملءىربال ءايرباءاسفخ اءاسلوالارباكا اذهلو |

 نكلوروهظلاو دئاوعلا قرن مهالاو>الا متكلمنيذلاو َةَماعل نيب ومهتسب قرفاللي مهيلا قلخلا |

0 

| 

 ر هظ هنطومري-خف هنا حاردتسالاوركملا نم« فاع كلذ ىنبال
 وهو هب وووهظلا هيلع بحال نع

 ١ ملاعلاو نوكلأ فّرصولو ادبأأ لشي ال هبحاطنآق كاسم مط كلذ ىف قر دينا مالا ىنام بعصاوىلولا

 1 الع دز بولقوةداحع ل لس ف ةيانسلا و ياسلار. يا هولا هللاّملأسا ذا همكح ىلع |
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 لأ وهف قدص نيعملاربختا اذهناو قداصربغل انا ىلع ملعل !لملدهل ماهأ ملاسعلا نها اف نوما قي دصتلا

 : نمهيدريخ اهئ ملاعلادلقمل | قدصوالهخ ملعلا باتن نأ ن امال «سفن ملاعل اى طءاو كشالب نمؤم

 : ىلع تبجو ال نيسْؤملا نود اسأعلا ىلع هلل ااه كول نامعالا ت تعنى لكلا رتشاةربد1نا اذه ىفدص

 ]| هدابعىلالزنام ىلا عتق! الولو ماعلا فصولا ىلع تننكف ناميالا ةن ص مهلءاذعل او نيدلقملا

 لام اقتفاورارطضا عدي قلخلا لءناق هب هلع نم هب لعلابو -1مهفناسعالانالو هي لعلان ىلاعت مه فصو ام

 اتل نك الوان رهظي وهفدانةرعانملااهلوزتيف حب رملا ىلا دانتسسالا نم نكمملا تاذ همطعتاا اذ
 ا ,مهسفنا ىف انايرا ؟وركي دا ذانسعلا كما الو ةدابعلاوةداسسلا تثني هن احس عمش هن رهظت نأ

 .مولعت ىلاعت هلوغ اخ تاكو | ىف هنو د عامق ال هالا س ةنو انمالك امتاو مهد.ست وعلب اورهظ ناو

 دسعللودامو كارتش *الا نيعىف هللو هذ هتوها كارتشالا هيف عق وامو مولعت دبع لاوهامو ةعسقلا ند

 (// ىلعتلادلا ظافلالا ىفالا سيلفارتش الا عقو ناو نيعمهالا سفن ىفوهفكلارتشالا نيعف دبعلاو هذ
 نكي ل تاو هل نيحملا هبصن ىلعدحاو لكن اف هوجولا ن مهجولارتشاالفرمالا س:ىفاماوارتثالا

 | اوللعو اونمآنيذا الا صعد ىلعمهضعب ىجسل ءاطلخنا ن ءاريثك ناو قئاسقللا تطلتخا اكل ذك ىهالا
 ةقرعم#ل عاالو علطي مو اهنتولهتالص ىَدا لصم لكذ م هاماض» أل او 0

 قصاف ةسع قئارطب ةفلتتةةريثك عضاوم ف باهكحلا اذه هيلا“ ًاموادق ىذإارد#قلا ار

 هلع ل دتتا4 لإ ةرهاظلا امتروصأشن ماقال .دامعل تا دابعل هذه عرمش ام هنن انأ كل ذو اهتقول5 الملا
 1 اهفرغتي الو هب حت احوراهفلئاقلا فن دقةروصأا ع نكت مل ناو هب ةفرعملا نم قا بناج نم همطعتو

 قلعت ممد هن قلعت امورو دم لك كراش د_ةف ريطلا ةئسهكن يطلا ن نمقلخ داو لاف اكهنرنذانالا حور

 نملازذ هللا ن ذانار ال نوكيف «ف نتف لا مهلا نذابالا مالا هيلع هرّوص م هناف ني دوصملا

 |١ دقف لمعلا كلبه سها قا نا ثمح نمنامالايولمع اذا دمعاا ىلع كل ذكف ارئاطداعورتاطلا همه

 |١ ناقريطلا ةّئمهك نمطلا نم قلخ ن طا رمل كرات يدلنا الراشد ةوروع الانا ءاشنافهنذا

 :١ نئمؤمللالالاعالاروصءاثنابهللارمأ امو دما كلذ ىلع لمعلا ةروصئ شن نأهل هنن ن ذأ ام قفان 0

 | لتي تاء لعق اضرابق هاما نموملا ه هن ىقاملاو ن هوا انيب ةروصل ارهاط قكارتش الأ عقوالت

 ْ قفانملاو هدب خ نول عف_ثنةبح ةمايقلا موياهدجيف نما اذ _هودو امتثندم ىوسد_هاذنال

 .هللاذخ دو قمللاءامحاب نكلو لهالا سفن ىف ةمح ىهو ع.مطت_بي الذابح هلل اتق هميم اه دج
 ١ عماتاينواداج ىعملا ةامح لاردا نعانراصبابهقا ذخأ ام اهتاسبح كارد نعقفانملا اذهرصب

 || لعأ هللاو ىطان ىحالا ميسيالو هنن ا دمج مبسم هناف اكو ان اعا سهالا س تق منا انلع ا

 ىناق ىعىدابع كلأساذاو هلزخم ناكبطق لاح ةفرعم ىف ةناعسجو نو الثل او ثا امل تام ءلا)* اا 0 01

 رعش ن0

 ليك ال ىذلا تابوا ل ]ا َ ١ نسايم باوك املا

 دهشي لاح لك ىف ىذااوهو |١ || هتمعبو هلعبسيرقلا ودو

 هن وعد لاعدامل ب:هكحا

 ىزلا نيسع ل ,تلعاذاف

 ىرب نم نكتالا سها هوسعداف

 أ هدابع نمنلئاسلان نم ب رق سو هملءهنلا ىلص همينربخ ام ىلع هقلا نا هنمح ورب اوهقانديأ لع 1
 ىهلالا برقلا اذهناحصولو هولا اد نم هتلابرلعلا ىفاناو اس دقوالا هرف هنول آب اسف ةباجالاب

 هنال كاذو ىنك امل ديدولا لبح نم ناناالا ىلا برقا هن ا.اهعرك ذ ىتاا ةفاسملا ىف ايرقةياجالا ىف |

 مرا ال 1 ٌْ :

 ا
| 

 ا

 ْ دهشملا اذه لاطعا | لبق نم

 ّْ دصقت نموأ ه وعدن نئوعدي
 ا دعتالا ب املا وهءاعدلانا



 امل

 نينمؤملا لعتناك الصلا نا هلزخمناكبطقلاحةف مق 7 ا 0 ٠

 ملل مكملافاهرامثآو سم هنسعت تقو اها ةالسدلا نا
 سفنلاو سلا نيعبالتقرشاوا || || تةرشناباقاا نيعباهلارظناف
 سالو لّمعلا مامضنالانريصعو ىلفىف سمشلا لاوزل انرهظف

 سللاو كشلا عافترالاوكاذو ىرظنت نع ق لا بورغا برغمو ا

 سدخلاو ل علانيبقرفي ىكل | || هبدتسي لياد لوفالانا | ا
 سالاب ءاشالامدعاّنمباهذ || || تبهذ ةرجاماذا ءاشعلامث أ ْ
 : 0 ةلط نمت رخا ماك | [| تديواهراونا ثردقناامدنعو |

 ا و شرعلل اهعاطمداعو || | تهزذ ابار يث اه. رغم داعو
 سههلاو لوةاارهح نيب ديم هلعاطقن اال دوم هسا

 سهتاىوسىناوك ا ظفح ساو || || ةطظفاح ةعل ا ىف ةسج هداهو

 ظفحت ةسهللا نااكو ةوتكملا ةنسعملا ةتقوملا سهل اهذهالا تسدلوةاولصلا ىلعاوظفاح ىلاعت هناا |أ]
 له اودوشعلا لواةرمشعلاو نم رمشعملا نم ةرسشعلا د قع ىلا وهو نورس ماوه كيل > ريتغوامسفت ||
 مرت نب اهلعجو هدبعلاغصنو هلاف_صننيفصن حلا اهمسق ال هلا كل ذكف نينثا نيب دقعلا توكيأُم ا

 ؟سورشلا لاعالا عسب فالثجلاممالا ماهريغىلاهنا:فرصب لدبعلاا هذ ع رشاذاف لدعو | |||
 اذ هلذ همكحو ىلصملا مس اهملع قمل ىلسم اوهو اهريسغ تظفح و ةال_صىمست ىو اهسفن تظوحخل 0

 دازاق اناق احس.نوكتن ةسمللا لع دئاز هئاتولا لئاف لاق ناف تقولانحءذ ةسجس هللا اهعرش ٍ

 لئالا لاك اذلذ ظفللا ىف سام امالادازاف لماكد دع لوا هو ةّدسل !ىهوابسبغن طة نمالا ||
 أ ارّدل ]ىف ىنعاّرسا اورهم نيب ةال_هل !ىفدل عمو عوطت نأ الا ال لاف سنتا ى هي اهريغ ”ىلعلد أ

 2111111111 اولوقلا نيباضيأ عمو أ
 ىد-راملاو ليللا اهاطءاواهق حوش اواهلعم اود ا سسسش ّنهقتح ن نمعسضي )نم فأن م ىلع ]ا

 اضيأاش كل ذكو باَّكلا اذه نمةالصلا بارىفهللاءاشاماهر ارمسانضاتنيبدقو ابهتكربامزلا< 2ع
 ًاثنلاناف ةسارتو ةيئاماهل ةراهط ع رش ىلا عت هنا نا انا ةلصوملا تالزنتلا باد ىف امنا نم
 نطنموءامن را نا لا ىنبك ءامومدا اكبارتنمالان هير ذانالا|

 ءوضولاوهوءامنمانمانتراهطف انقلش «تمامةالصاا ةراهطاا ل_ءك بارتلابءاملا طلتوهو أ
 نصْؤملا سلو نيم وحلا ىلعالا ةالصاا هذه هنلا بك امو هللا دم<رون ىلعرون نكت مهلاوهو بارتو أ
 نم ةفانلا ماكحال او ىئسملا ءام-الا نم هلع هاما ةسهلالا ةرث كحل اةيدح اي قدصملا ىو |إ]

 مسالا هيلع ديىذلا رش الا ىنعملا نيعوعام ضعب ىلعو تاذلا ىل_علدي ىلا مسا لكنا ثدح
 اذههل نكي لن ةرثكل اةيدحأب نم ءؤموهامنعلاةيدح اب اضيأ نمّوموهذنيعل اديدحا اهلفرخ < آلا
 ملاهلا نو دنمّوانأ ىلع ءابتتكاغاو ةالصلاا هذه هملع هللا بتكىذلا نموااود سلفالاو نامالا
 قياف لاقحالا نمربذلا قرش همطعنا لريختان قد لا هتالدلقملانيعوه نمْؤملا ناف ناعالامومعل |

 ريدا تاذىلارظنلابهلامتحا نعريذلا ليازيال نأ هلع ىهام ىلعرومالاب هلع نملاعلاو هلص أ ىلعربملا | أ
 هسفنفنوك نأ ديال هناف لاقحال ا هتاذ تضاقاناوريسلت !َنالنيعملاربخلا اذه ق دص: لاعوهف |
 لبلدبالا نيذصولا نيذهنم هملعوهام فرعيالو بذك اماو قدصامنيلاق>الا دح ًايافوصوم |
 اذهىفهدلقو نيحملاريللا اذهىنعا بزكسالق دص هناملاعلاهيؤدص دقملاعلا ظسوهاذهفأ



 "ناك نّركملا اذهروهلط لوه فكما ناسنالاابن اوالصأ ب طاخن ا هءعال ىذلا هالاوه
 || وهود_هاشلا ناسلالال حملا اذهلامو ةداهشلا نوكتق نك ةداهشلل لوف ني وكل لحم نّوكملا
 | لحما اذهىف هتاهف نيوكتلا امناونيوكتا مف هل سدو همف ترهظ نم ىلا ةداه.شلا ب نتف لئاشلا
 ٍ (َنَئاَو هن سدل ةمصع وأ ةمع اط لعفلا كلذ نىوكحو , نيفاكملا لاعما عسجلا ذكعو صالناأ]

 ةحس هللا ةركا د ةعاف ان امعاىريغتاذ فو ف اذىفع ءامسشالا ني وكت ا

 ةيدوجو يعدل له ةضعملا ىب عسد هليأ ٠ نم تبلطف ةعاطو ةم_صعم مس اا ملع ىلطمب .امنوكا عم هدم

 ْ ئث نكست امو ءاشسننلان مم يال هللا ناف انيك 0 عم نيدو هد , لهو هلزيعالوا ّْ

 ءمثالكرتلاو'لرتوهاما ةمسصعملا ىعبص نا ىلع انسعاطافال ماني 00 ةمصعملل لهقه هان ءالا

 ا صاقروص# نأشلان اف ةيدوجو نيسع هنحخن سيل مسا هناق مدعل ا ىب عم لثم هاند وقل نيعالو

 اخ هللا مآ تفلاخو تعف لعف لف ةالصلا مقا لقاذاف وهام كل ذريغو لتسجل ىهنوا لعب الأ

 لثم اذك لعفتال ىفل_قاذاىبنلا ف كلذكو هلدوجو الى دععأالا تفااحو لعفال ىلوق تت

 ىقنهنال دوجولا فهل نيعال مدع لثتما [لولدم و همهم لثتم !لفاضعب مكضعب بتغيب ال ىلا عتدل وق

 لولا وعو ب وكتلا مالاب قل ااهدجواةدوج و منيع ىلحت فرهظ ىذ تدتغاف ىنعمو تنتغاق
 هد_توضو هد.سس أ ىناسا ىف لوقملا كلذ لثتماك ةسغا مسي صاخ قي رط لع ىفناسأ ىف دوجوملا |
 نيهجولا ق تدخلا اف لاثتمالا ىلكت نع ىنتناف همهش لثتما ل نوكالا هد ىلا فضا امو دام الاب

 ىلسدانأشلاكاذو نآمث ف نوك اَنأ سفن لكى ىلّديالو ىبهلاو مالا لرتودو ىتدعممادالا
 نوؤشلا كلةرهظت انفو نا فود مون كس هاوةوهو هتوهامنا ىدوجو ىفرهاظلا نأ ثلا نأق
 لعحامو» هضنوذءف:ذاهلوقوانسضو اتم قاتم ىلع دمهش هللاو نوؤشلا كا :نماضي ًانئامعاو

 انفقلخ موراتا فر ون كاكللاذ اذ. قاامل لحتانانربلل انيعىف ةيراشخالاةدارالا نمانمف |

 اذهياتفرعامو ناشلاب هنعربعملا ئثلا كلذ ىف ا ا بل مشل واىذلا عملا

 هيلع هللا ىلص همدن عام هنافان رنم ةندب ىلعان عا 00 ٍجحصالاةروصملعزلالا همدوهشلا
 ْ ملاعلاف ميعنةاسللاو ةلاهطلات وللي ز 1 ةاحلاب سرودالاب لعل نأفلعلان هةدانزلا باطبالا لو

 هرف هنعر دصتام ىرق هدوهش دنع ىلاعت لاق! يهنوكمو هوس ف هللا ىش.الن ههسفن حدانأاو

 نود ئمهارام عسج- ىأرام هنا ىربهنا غل هسالاو ىلعالا الماو ضرالاوءامسلا ىفهريسغىفو

 ةبقارملاهذه هّتطعأ اذه هبال اءاراف هتفص نيءىلا«3 هني وه ىأرف قالا ةفددال قاس اهي ورجال قا

 رك هربغ ساره دا اوه هلا ناف همس نعام ىذاارهذلا مك-وهاذهو

 مكحم رهدلا عدو افصامرهدإا نمدخ

 ا اسبر هدااامن

 مد عبال : يدا تحاحع

 ملكملا َنوكح هما دكا اماكح
 1 مالا انأ لص هالو بدأت

 لسد عجار 2 هلنا ىلاف

 مك اماللودو م ءاممالابوهذ

 تر نكد ىأر نم تلعو فال ئاو قافولا ىع مو يع ا تفرعو بخل عافترانمهالا كل ناردقف
 باو1ل افا نع لمس ناو هام هل نا هم لايال هناكس هناف دود ولا ىد د رطنموهامو تنأ | نمو
 لسسلا ىدبمم وهو ّىأسا لوقب هللأو 2 ذدرغال لعفلا ةفصوا هب زيتا ةفص)

0 

 1 تانلا .
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 0 م مهتم اولعام سانلا نع ءافذكسالل بجوملا بسلاو هللا نعم قنمسي نأ ممبالةنالا | 1
 اذافةدهلا يلطو نسحلاء انما سبح نم م,ييقاموةعالط لالا لات اردقإ نين كلم لوو ١

 ' ناسل هملع ماقؤما دب ذل هنا ال ةللا رحت طقس لمعلا نم هيلا انريشاةىذل اذه قعاوعلطا |||
 نا لماعلا اذ هىرب نكلاساع هب ط.< هللا نا لعب هنو حصص عموه ةيسليا كا كني هنم مذا أ

 ءافتخالاَن ال دوروببصا او ميكسللا مس الا اوهسالو لمعلا اذهلاح ف هشرواحتت ةمهلالاءانعمالا

 || ةعسن تومان ودا ضرق همشاف هر ءاناا نم زم ناكسس ناتي ناس نات مت راج ٍْ
 لوةءالو كلذف قط اةو_ساىل لاه عر هناي هش لو<اعاسنا اذه لئمىفدحف هركيلعنمؤملا |

 نا هينراط# نولمعتاب هللاناكو ذي الاءذه مانت ىف ىلاعت لوقي ءارتالا بي داررغالا اذه لث
 اهدجواىنا نمد الء اما تفرك ث يح نم ى.ةن نم هبا.!عتطح ادق هيضوهىذإا لمعلا اذه

 ىحي وهنم سبام ل_عفدر كيام هناف نمؤملاد دمعر دع ةماقال كل ذ لاف اءاو ع ءامشاتنبحاو

 ناوهو انبفقوذلا لثمءامش الاب هلا نم ةطاحالاغ اعرمش هلعز زوالا ذهنأ سبب نمؤملاالا هد
 نوكيال نم نييو هلاح مول_هملا كا ذنوكي نم نيبرعثكو او ذاهب تغصت دق كن ا ىأ كنمءامس ال العت
 هللاناف لوقا! نم ءولاره+ اودو لوقل نم ىذريالا هم هنا نمهلوقو محك لع ىلع هنم وهام هناف
 لصوام لوهئاالولذا لوقا نمالا بعام ءوسهنوكي مكسلا ناف لولا نم ءو.سل نر هلا بحال
 هيرهدعال ىتح ىلعت هلال هب رهللا بحرب لوقءوس هناي رعتلا قيرطن ءوسلاب لوقلاف !ئ.لا هلع

 || لعف رهاظ مكح نوكحا!ىفافاذه لامعتسا فاكملا لعدهّللا ىذقاذا لامعتسالادنع ||

 ْ ةيفعاشمات اهضا ةنطغالا قاذاز اريخ ناكنا هملادنتسملاكاذو هيلا دلتسي د ىهلادنتسمهلوالا

 ةجرلاىلا نيفلكملا دابعلا لامك اذيلقا ةتئادفعو رذع ماخاودنتسملا كل ذهمف عشا رش ناك او

 لءسلاىدبيوهو قالا لوقب هللاوئث * لك تعسو ىتلا
 حج

 هتماولتتامو ناش قف نوكت امو هلزنم ناك طق لاح ةفرعم ىف ةنامستو نو الثلاو ىداكلا نآنل ا(
 ْ هدق نوذفتذا دووم مكلعانكحالا لع نمنولمعن ألو نآرق نم 0

 | موسم عل د وعم سم م حسا :

 ىناش نم قملا هضوهامنأشو ناشاا ىف نجسرلاو ناشلا ىفديعلا

 ناشلاب نأشلا ىزاجاف هنأ ىف ىرع ىدم ىنفانأىل جيف

 <. ةفاستاو ىبحيع اال | | ملح لا عتريس
 ىنانأنانسنلا لب تدنامؤ | ||  هتيقر دتعىدوحو ىتناالفا

1 
 اهيصحاال تاكربهلانياروادعتم هبارهتشم تنك اه بالا ى كاك ىح ةريثكن نس هتمزوب هاذه

 وكت نأ اه ىعا ني ىلاعت هلل نع ةباسن ىىسفن ىلع اسر تدك ةبقارملا ىلع هئمتعلطا ى :ذااوهو
 اف ىنر رانا ىلع اضيأ ابمقرو موصعمل ناس ىلع لن ارهطملا خرمشلا ىف مول_عم صاخ فصو ىلع
 هدابعف عورمملا هذ ةنزاوعيب رىلءاضبأ اسقرو ىناكسو كاكرح عج ىقو ىلق ىلع هدرول
 امو قاد نع قافولاو ىلا نم فالدلنا عقاوم ىرال ه دارا نيبو همهم و هسا نيب نزولا ميقا تنك

 اذاف ترها اك مقتساف هلوقالا ىدنعوهامو سو هيلعهنلا ىلصهتلا لوسر بيشامالا كل ذىف ىناءج
 عقو ةدارالا ىالا قفاونملاذاو قانولا لصحو ىعأ ام ةماقتسسالا تناك دارالا مالا قذاو

 ىصعنالىذلا ىهاالا الاوهام كلذ دنعانلءو رومأملا ف مكح الا نكي وةدارالا هب تمكحام

 لعوخو ةطسساؤلان مالا الا هدب لذ تقوف ىمعي ىذلا ىهلالا مالا وهامو بطانخن اوه نمو أ
 ىصعنال ىذلا ىهلالا ىعالان رودأملااهغاو عاقب ةحال معا ةغس_دوهفىرود ىظفا عا ةقشملا |

 (١ اذهف ددالو نواكسف ن 000 دا الا هلع قحانمدسو ىذلا نكمل نزع بالا اوشا |



 م

 اهنااضيأت أرد نيد "الا يح االىفا مال اهيلع ليلخلا هارب الرطخ اماسهلر طفت تقو فرضةعو

 ||| دوحول ةبحوملالاعالانهتاك اما هتادو رمذ عقد| اهلامعتتسا ةدجوملا اهم ايسا ضعب قلخت
 تداراف اههشاف اهيلاراعَتف اهدوحو ىف هل نم اه دمعتي نأ تفناف هما ان نكرىذلاسسلا كلذ

 لإ صرال ولعل بلط نم اهعبط فهنا لعح امو اهفناخوءمواهسفن زعل هلر افا ال ىغىلادانتسالا
 تائتمافهبلطا ام نيعولءلفوه ام ىرا ىتح بئاغلا ىادلا اذهب مجا تلاقذ سنملا لءفوغشلاو

 ,هباس حر ىذلا بيطاادلبلا تناكفامر روئبامذرا تقرشاف هسلع تلعو هل اا هاعدام أ

 فالتخا. نءةحاملااتعاو برغلا ىلعةدامشلا تراهم ضرةنلا ىلع ىرخا سفنو هيرنذاب

 ةداهشلا لئمنوكيهملا ناعدىذا!بمغلا اذه لعل تااعورخ "الا ن نع بس لكمانقو بايسالا
 ةياحاأ ع نر قوت زف[ تؤ ملا الو قلاش ىلع واخر 3 . الا نعمهتمدحاولا ىتغي يري: 7

 |كلادتتامس دحت لالف اهرطضاو اهاكب امسال | اهنع عطق تقوق هتمكح هللا نا ع عادلا

 تس اجباق ذيع ئذلا قاسضلان ماهح ردعاجرفهدس ل علاهاعد ىذلا بمغلا كل ىلا ت تدءحار هاظ

 قعهبتةرصلا فّرضلاهكسم اذاو ىلا «تلاف !دكتالاهنانح ركالقثنخ ىذلا دلبلاودو ةرطضم

 الف ىفي ىذا !بيلاوهناكتف» اناالا تايسالا عين وعدت نم ل-_ضيايسالا عاطقنا عضوم

 هلعش هديرتاعف ضعي نع اهضعب مودي تلا بامسسالا "هل نماضيأ اذه لاق لمس او هناغاو هان

 رهاظلا بسلا ىلا ةعجرلا ف عراساذهلو ادكتألا هملاحب خا كرم لاوهو بابسالا نغاد>او
 هنف لالا ناف ,لصال اهب مكح امل ةياثملا هدم ماعلا فنا رفزاكحامناو ناةيرةلازيقف

 مدسعبو ةسج ىلا ىهت ا ىتح ارمشع ارمشعةأل_ص نيستا نم طقس لزب راسخ الام ف راسخ وربح

 هسف هلعدعت لذم واعملاهاطعا أم لربما ن اكسو ”ىدإلومتل لدي ام لاقو ةسجخ اهدار اسحالا

 | لصالا اذ هىلا نواعبال ثيح نم مهدانتسا ىلكل ار ارطضالا لاح هنت ىلا همفنوؤل نيذلاو

 ١ ةدورضلا لهأف دب ريأمل لاغف ىلا عت هنا فراس الا مكح ىلا هدانتسارخ الاد رفلاو مكمل ىف

 ةبهلالا لاوحالا نمالا دكتح رخ ىذلا دعساو قفوا ةعجرلا فر اشخالا لهأو قحأ ةعحرلا ىف

 هنأ مهر اوتوملاءر كح : نمؤملا ةعس ضبق ف ىددرتدإءاف ان أ ءوثىف تدّدرئامىلاعت هلوق

 هنم ت!ءىنالا ده ىف نا ءح ىذلا مولع اودو ىئم هركى ل ءهّتساناديالل وتب ىاقا نمهلتالو
 ىلع هلعفام لعفالودّدرَت مصام هيلع قنا ىف ىهاك تاقكمملا نمهدنءملعلا لوصحالولذ اذه ع وتو

 الكْذنإ واروع خلل( لوح تاو بدرقلا لعلا صركذلا اذهداطعأ ا مفرظناف' هرك

 ||| نوف الو سانلا نم نوف هزم ناكب طق لاح ةفرعم ىف هن اعستسو نيث الث ىقوملا باسلا)
 رعش ١ « (اطنواعبام هللاناكو لوقلان ءىذربالامنوتسسذا مهعموهو هللا نم

 ىلاكشاو ىلستم نع ىميدت ترتس اذاو ف لهملا ني هللان لهما
 لابلابهرطتال لاق ىذلا ىلدع أ | كرات“ هللانأ_؛تاعدقو
 لامعا مكه اانلقف لعامل | || انل للملا لافاذا باوملااخ
 ىلاثما ظفح ىدو-و تظفحاله اههاو تنأو ةبهوملاجلا

 لاقلاو ىلا برهب ردتتنأو هلفرءتتنأ نمو ىنلتالف

 كب كاطع نم ناك امنا هتناد لعل نأ كب كاهج نم ناك ان | هقنان هك انا هند حوربْاءاو هللا انديا عا
 ملسو هلع هلئأ لص” ىبنلا لاو هلع ٌك سفن ىفةب الا لعق كب كلبعالا هب لعل ا ىنع المل د لج ام هلل ناف

 م-مناق سآنلا نم نوقةكست ىلاعت هللا لاه ام نسح أ امو هن زر افرع هسفن فرع نمهفعءم_رتملا

 .ةشقلا سكع مصول ىلوالا ناكو ىسش الو ل ضدال ىذلا هللا نم نو هْضتسيالو نامسسنلا ىلعنولوب

 ' ماألا
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 هتاسنجيرخ ب.طلادلبلا او هلزخم ناك طق لاح ةفرعمىف هن اعد#و نورمشعلاو عسانلابابلا)و

 رعش (هبرنذل ّْ

 عرشوهءا ا# هللا هان

 عرق زيح باوبالا خش نمهي ردي
 عنص يح هادبا ىذلا ىف هعمص نم

 ع لبو ناكدق ىذلاب»ءاخل

 اال ودالا بسط نأ ءاقولا نا,

 مل ثينطق ىلأ نح |

 بعنم عبطلا بو.غىام4
 اعد نيح هللا لوسر هاعد نك ||

 عمط هيدي امثلكلامو هأآدب ت.كحامرطش هريغ هءاحو ا

 عمسف هير هاعد 0 تافو امه هاوش الوال نوكح, ولو

 ع ةنو هربأ انف ةرض نملالو لل -> ا ىلا رظان ل سال ارداو

 هسلا ىلا .«تهقلااناع دام لجوز هننا ن.ءاسنلناكركذلا اذهنا سدقلا حو ربذلاماو هللاانديا لسعا ١
 ٍْ ىتلاهقا له دنعوب رطااىفة..ولعملا ةرتفلا ىهو ةرتفان دنع تادح مث ةدمهنلا اناعدام ىلا هانسح اك 1

 نم لالا لاما ىلا عوجرابمةعينألم ةرتفلاتاداذاممث قيرطلاف لش ادزكل اهتسدنالا
 بالذ ةرتفا | هبصعت نأ اماو مهم لجوزعهللا تعا ىذلا ةسهلالاةيانعلا لها مهوداتجالاوةدابعلا] |!

 لسربىذلاودوثان . الا هذه انملع ىلتفةعقاولا فقط ااشي ةرانف تمكضتو درت انكر ذا ادا ٍ

 لاق مانا الاءاملا هانتلزئاق تمم دامأد انمسالا ةثاباصس تلقأ اذا ىتح هتجسر ىديزمب ارمشد حاد رلا:
 قيفوتلا ىلعاشلعمالتاسب هيي تاقو هن , الاهذهمدار قات تابعق هير نذان هتان رك بيطا دللاوت

 قيرطلا اذهىلاانءوددناف ميلعهقلا مالس د مشو ىدومو ىسعدي ىلعب هللاانا ده ىذلا لالا ا
 تاقأ اذا ىتح ان ةيانعلا ىهو هتجر ىديزمب مال سلا مهمل دهتو ىد .ومو ىسعدي ىلعةرمنع اك

 روظامودو اهتومدعب ضرالا هي انيسح اانا وهو ترم البل ءاندس قرفوتلا فدارتوهوالاةثاناص# ؛ ل

 نورك ذتمكلءل قوملا حرت كل ذكلاسقف ل فم من هب ىشعتلاو حلاصلا لمعلاو لورةلاراون ا نءانبلع 0
 ىلع« هللا نأ نءماسج الارمز- ىتعا ثعبلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ن ءدروريخ ىلا كلذي رمشم» | |

 ةةفاوملا ىوس سداو هب رنذان هنا رت ببطا ادلبلاو لاف مث ثيدحلا لاجرلا ىتملثمر انمءاعسلا
 سفن ىف هب ىمعموهو عبطلاو هسفت هملع تبلغ ىذلاودوث, م ىدإلو لحنا ةراهطل ةعاطلاو عمسلاو 18

 نما هللو هلوقو ل سال_بلات ةنملاىلانوداتي ادامع هت ناهلوق لم ادكتالا حبر ذعال مالا 1 0

 ةًاشنلا هذه نقاشا مل ىلاسعت هللانا ٍلعاو انهل ااناعوطا:لتفاهركواع وط ضرالا فن ءوتا وعلا ىاا |
 كلذ ىل_ءتدازامو ةمتاذا_متدامعتناكف راقتناو فعضءادنا اهنا هنداسعل ةئا اسنالا

 اهئارو نم قا بهتحاو اهتلمعتسا اذا ودل ةمجوملا با.سالا اهارهظاو توما هقنااهتنر نأ ىلا
 اهفاكامب بابسالا كتف اخ نم هناصساها دانف هدوشت لف ىلا عت ىذعا نع تب اعو ىهال ادهاشن ل
 ةدوبعلاَن الاه دو.عركتتالا اف اهاصا ىلع ذب هسنمال ةدابعلاعالا كلتاول ىمدو لامعالا نم هن
 اعبطا لعلب اهتارو هرمض عفداه د ء د ىلا بابسالا اهني انعم عمنمل يتوافد ذ :ةماذاهل
 ةيكماهدعف اهمسقن قرظتتو ةداهشو اسّعوانطابوا رهاظ منا لعتفاسغ هنلا اهاعد ىذلا ىرتو

 ىل_عسبغلاةيسانماهاعتوقتناذ اهتدبءغةجاملا ىلااهت.ىادلاناو ةداهشو بءعغنم
 سوؤملا نم ى مو عادلا ةباحا ىلا تعراسف هير نذانهناسن حر ىذلا بطلا د للا تناك دابا 0

 انهتمرمض- بيس ىأو ةفاتخما بابسالا تارا_مالنوةياساهل مهو تاريسلا فنوءراس نيا ١ ١
 تدهاشدق ىهو هلع دّقعتف نيعمريغام سهاىلا تاذإلأب ةرومف ماما ناعفرخ ١ | بدس نإ ءاهانعا || ا

 هيلعر دهب الف تقوىف بدغبو ضع ن ءاهذعس قعد سنو ضعن نع اهضعن ماسقتاعوباببسالا || ا
 / 1 ل : 4 5 1 |

 كم 6 1 /م 0

 الا
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 ىعالاناراسلا لملاك لسو هلعهللا ل ص”ىنلاىف هرظننو ميلعتلا كِل دب نودا ماضي انا تقارملا

 هب ىم اان هلت ْنو دودقملا اذان رد بدالاب هلل دوهقملا لسو هيلع هللا ىلصوه ناك او هراجان جمس

 هيلعدتلا لسع هين بألا تاطخ لكذ 2 ةوساهللالوسر ف مكحا ناكدقلع ادتقالاو

 نم جا اذامركذلا اذه ىف ”ىلوايرطناف كلذ نمّدبال كارتسثا باطحلا كلذ ىفاشلفهلابدؤماسو
 راكان

 اقع نك اهامم هّدرس هئدس ءانوسو هزم ناك بطق لاح 49 رعم قةناه سو نورشعلاو نماشلا ب ابلا

 | - رعش هللا ىلع هرج اف لصأو

 5 عب ردح ىلا وهف رع ةعسقم ماسقال عيبشأا نا

 امدعع ساانالءازا نع تقنا هسقنء ىىص نع اقع ند

 اهتيزءابلعلا ةفداايهقان || || العقل لسمب نكتالذ

 رفالو اه امم ىلا ريقف لكر شب تلا ءاعسالا عج هل ناكنا و ىب_ساساءاعسالا هللو ىلاسعت هللا لاق |

 ىطعن امال ءامسالا نم هملع واطي الفا ده عمو هللا ىلا ارقفلا منا سائلا اسم ءاناغم املا

 الأ نيذلا اور دوا: !ةمصو لاف ثا مهوعداانل لاقو ىيسلا'هءامعا تءعن كل ذا و اعرمشو افرع نسل

 | نا عنم نكل هاه نم ىتعملا فثكناو ا مك مطولا دك

 || ةعرش ةعسلوالا هئيسلاف اهلثمةئيس لاعت انهو نسحب سيلتا اعرشو ار عدي طانامل هملعقاط
 || اهاثمح نم ةئسىهامناو اعرش ةئيس تسل ةسئازللا ةيئاشلاةئيسلاو هللا دنع موثأماهحاص

 || قلطا ىلاعت هنا هللا لها ىأرالف طرشلا اذهب هنعوفعتنا كلام صاصةلاك اهب ىزاحا هوست
 كلت ىعسأم دح ىلع ىبسم هنأ هنق لاقف كل د نمّئشن فدتا نمو اهلثم لاو ةئس مسا كلذ ىلع

 || سيدقتو ةساقت لثلاب ءازالا ىلعوفعلا اوراتافءوللالحم او وكنا هللا لدا فن ًافءاوس ةئس
 ءازجو هلوقب اهءلع دخ الل رتل او دعزلا ىلع هنو 0 واط كه سفن ىلعهللا هعاطي ل مس نع سفن
 | يهددق ةكساانأف ةئيسلا ال٠ ءاسأامب ىزا< ىذلاوه ىسملان اق ءى اءازحو ىلآي لو ةكس دس

 أ( حرللا نا كلذ لاثماهتعلاازل ءاز ا اتلاف ةدوسوم تناول“ از ١+ لةنال ىهو اهنع
 ىزاحلارخ لا اراص هيلع ىذعت ام لم هح رح ىذأ ان نمصنقا اذا حرش هماعىدعت ىذا ىف لصاخلا

 || نيعلالا ءازلا ق_.لف لوزيالو هنمابنيعلازل ءازحج ةعيسلا تلبةولف هحرحب نم لالا ٌربامو احورجم
 لش الو هنامز باه د ىلعفلا نع تهز دقق ةلوعفمال فاكملا لعف هند لانك ناكل

 ىلا ءاز زا فضاو اهب ىعسو ةئيسلا ةلزنم+ ىبدملا لزنأف ء ىسملا لحنا الا قس لف مدعتا دق هنال ءازخلا
 نما د همكللع ىدتعاام لب هيلعاو ددعاف كج اع ىدت عاني ةئيسلا مكح«ىسمالف ةئيسلا

 "ىث نمامانم دقان ال انملا ةبسفأب مقا رلو تاق نكلو نوف ل ,ىهالا ل.قلا ناكتاو لمقلا موقا
 ًانلهومو ىسحلاا هللا ءامسا قوذئثال هنالاق> لضافأل نم هيف ديالوالا لاثم اةرثك همف نوك

 | ”ىهلا مسا ىلع ”ىهلا مساولعيو ”ىسهلا مسا نع”ىهلا مس !لزننو ةطاحالا مدعو ' ةطاحالاب لضاسفتا
 ءاذ ابا نع حرا كاد صقتلا:الن اعراب راد_ةملاونزولا نعحرخامو ادبالاشمالا» ءازملاف
 اهب هملع نب هلمضف هف ناخجرلا نا نس 1 اوريدنا ىف هفالخع هل ناك امد فب هيلع قحلا عرب اذهلو

 صاصقا هل مكح دقو: ولا عمماف ةعسنلا بحاص ىلسو هيلع هلى لصهتلالوسر ل وق ن-حاامو

 نا ذهرافعو دكرتق كشالي التاك ىمسف اهلثم ةعس ةكس انو هلوق ىعي ل ثم ناك هلتقن ا هناامأ
 ا لءسلا ىد,م وهو قا لوق» هللاو ةسامس دسلا

4 
9 , 

 يي

 ”هبانلا
 انك



 ادحا لادا رم

 نيذلاوه اووك ىي> اسواح اومادام مهعم هسقن سل ازيال هس نونوكي سلي ف دعقوا مهنم أ
 ملسو هملع هللا ىل_ددللا لوسرناكو ميدو هيلعتتبا ىلإ دقن ناوسرر فرت دئامحو نوفرمدأي

 ! ين هييئدشإ بتاعاذج عموهتعاوا ناموا هو ا

 كلدباوقر ءاملو مهيؤ هللا قنا اعني اح سه مقاوا هملا اواجا ذا لوقيو منعوا دعتالاؤرضحاذا ْ

 مناقب ةرعصو مهب هلنسقم نرم نساولع امل ثيدملاو لو هيلعهنثا ىلص هلا لوسر عم سول ا نوففتعاوتاك

 قللاهحوىروالاا يش ىراالفْئ : لح ىفقالاهحوةئر مدل حب هنافرك ذا اذه مزل نك مع

 مهقزر مهل لافاكنقوزرملا ف قزرلا لس نامزوهىذلا ىسعلاوةادغلانمجر او ءدام مناف همف

 أ ”ىثعلاو ةادغلانهسهقزرنوكلالا برعلا دم ءقوبغلاو حوبصلاودو امشعو ةركجإاهش

 ةادغلاب ءاعداا كل ذب عي ههحو ن ودير لاق هنال مه دا رض ناك ىذأ ا هح ولا ةفرعم نم مه] لصتام

 ىل_ اذاف ىفبام ىلعهورثآو ب اماوبلطف «هجوالا كلا هئث لكنا اولعا ملقا هجو”ىئعلاو
 نا. نكج#: الو هجولاا ده نعهاشع دعت مركذلا اذهب ركاذإ ا اذهلو ءامسشالا ىف قدا هجو مهل

 هجولانيعاوسا ممالرك ذل اذه ىف 00 ءاجامناو هملارظان لكدرشي هنا ذب هنال هنعدانمعو دعت
 دووهشءاقب دير امتاةرك ذا اذه هعم قيومجولا ىلع هل لص دق مهنه ناك ن ة هحولل نو دهاشملا مهلب

 مكحعال ثدح وعم ندالأن نمهللا لال- كل ىعشامو نكمملا لاح : 0 'الذ

 ا هب هد نمو - اا را *هسفن ىلع كا بوه مكح ناو ديالو ئدب هيلع

 هللأ لص هللالوسرانع دعت الذ لاح نكح لءوهلدارملا هحولا كل اعدب باطنق ٍنولطملا

 ةفصف لسو هيلع هللا لم هللا لوسر لاك انه نمو نب رضاحاو ءاذام مهريسغتىلا مهتعلسو هيلع
 ىذل!نافءالؤهلدا موه ىذلاهحولا اذهرون ند ممهأ صح امل هللاركذ اور اذا يذلا مههقنا ءاد اوا

 ىخ هنمو هنمريغلاو هارب نأ ثمح ”ىلح هنخدب الو هل موا عمرا هنفنوكي نأ ديال هحول اذه هل ىلع

 بحاضص هلال ىل_ج هسف:ىفههناالا تشالاوهو دحاو اربالوا ف شكلا لهاالا هنمهاربال نأ ثيحع

 | 0 ءاسنالانافءاسننالا كح فالخرومالا هذهلثمفف ءاسنالاريغ مكح ةدومتلا
 اولسراملا ثدح نم مناف مس متاع دب ىلا عت هلل ن ماو دارا ىذا ةثسوا امة ا

 نو.تءناءةوق امد دس اوثعلى جلا حلاصملا نود.فشاقاو قالطالا ىلعم_منودمقت الدابعلا لاسم

 اتق لوول تان لوو زكع هم لزنىذلا ىف عالاذنآ لموت : الاءذهل ثم ةيلصم موك عم

 0 كل اصرحالاق جذل همق هيناع ىذلاىب عالا نع ضرءأ ام لو هلع هتلا

 يل | هذه نمال ىرخأ َة كشاف ن نمبتعلاهملع عقواذه عمو نيدلا هن هللا يود ن ,مو رثكص قاخ

 ةمهلاةفصانغلاو يركع بيلو ةفصلا 01 ا كر اعحتلا نمامأ هلوقدل ذنكا
 رقفلانلسو هملع هللا ىلسص هقدمل ةمولا ةفصولاالا ملسو هملع هللا ىل_ههللال وسر نيعتدعام

 ملسو هيلع هللا ىلص هدوهش سلف ةفص نع ةوص هدسقتالف ةمهلالا ةطاسالا ىلع هبي نا -لادارأت ا

 هلوق ىف قا ٍبلطل لو هلعهللا بص هدوهش نم ىلوأب نيملاعلا نع ”ىنغهنلاو هلوقىف قا انغلا
 اضرقهللااوضرقاو هلوقو بلطلا اذ هنم انغلا ماعم نيو نوديعتلالا سنالاو نا تقلخ امو
 مقلب امردق ىلع ةشاشدلا نم كئاوال ارهظي ناكل ب ةفدن ءةفد هدشتنا هناصس هيلعراغف انسح

 ةشاشسلاو عضاوتلاناف ةربامحلاكئاوا ودى ةيلصملا هي عقيامردق ىل-ءهيحرفلان مى عاللروظيو |

 | هيلع هللا بص همن بدوي هللا لازامو قالخالا مراكحم نما مناف دجا لكن م تاذلاب ةيوبحت |

 أ هلي انغال ا ىلا ةبسن هل هلا ناف ىبدا نس>-أف ىذا هلانالاقف ىهلالا بدالانى دش يح سو

 هدابع هللا يلعت نسحااخ ءو* لكف'ىث ْئش قا نم هتوفب ال نادل مسن فراعل اقءارشفلا ىلإ همسل |
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 إ : ناكحراو لاصوا عطةتولو هن هوفأ ال ىنا 1 هلئأ

 ناهريدبف ىضشيكريشلاو كشلاك | || انلالا مك1لا لاذ ناكام هتلاو

 ناطلس هللا هلاثىذلا ىلع | | هلو ةمسع وذ لاق نأ

 عير ل دعت ةروس ىشو ةروسلارخآ ىلا نورفاكلا اهآ ان لقاذه ىف لب اذه لثم ىف ىلاعت هلل |لارن أ

 كازازا ذاناامان'الثا مسقاذانآر ةهلاثاث لدعت صالخالا ةروسّ م اعاب را مسق اذانآرقلا

 ىهو كنمفاكشلاا ءاضعا ىل_عاف كك علطي ركذلا اذهّتال- ءانيعس مسقاذا تآرشلا فصن لءاعت

 مث امو ل حرعقلاو نطيلاو دللاو تاسللاو رصنلاو عمسلاو" ناقلأ ةيئامت ا

 نم ءاشناوءاش ةنملا ب اوناىأ ب ا فسر اك اصب رسل وب عسأن'

 لأ دحاو موهىف اهلك اه لخ دهنعهللا ىذر قيد اركب ىف اكدرفل ادحاولا نوهزلاىفاؤاك باواالا
 || لمعلا كِل د لاح اهسحنب ةماركىعست نوكلا نم هد ةدعنن لع لكلف هص لعوضع لك ىف هنااكو 1

 | وضع لكل عفى عتبو وضعلا كلَ صةخي ىذا !لمعلا لاحو فاكملا وضعلا ةماركلا ال: بسانت ||
 كاد سساش لمعلا كلذ مانقم هش الزعم ىعست ىلا نم هدد ةعش لمعلا | ىعااضب هلو لمد:

 ىلع لزاما لمعت وضعا !كلذب صاع ىذلا ماسلا لمصاقتو فاكملا وضعلا هللا دنع لزتملا

 ١ ذخأي يشل امانقم بلاطلل موتي بناكوهوانت مولا عف ةاوم بكى هلك ك ل ذاشن دمواهفالثحا

 ا تاع رمال تنافر هيودانو ا ارثعاطكم دس

 سمثلاو رانلاو بكاوكلاو رديلاو رمثلاو لالهاارون هو اهيىدتهعىتلاء 0

 ءاممالارم م ىلا تافصلا نمراوالا هذه نمد_-او لكر ويف ثكيامو قربلاو حارمسأ 59

 ةيوعممللا تاذإاو رصنلاو عمل او مالكل اوةر دقلاو ةدارالاو ملعلاوةأسحلا 0

 القت اسانملاو هنوزوملاع ءاندالا٠ نمتانزا رمل فرعيوراوتالا هذه نمروت ةقص لكدف تافصل اذهب

 ل لامر دارو ولم اوزلا ييدعس ومر :[|ء ءاعدوهوهلكر ف هنافءئ هلع ىذ

 هدلش ادعامو ةملاسإ لاو ةركفملاو ”لقاعلا ىوقلاو ةيسيخلا ةسجللا ىوقااةين ا ىهو ىوقل |تاهما

 اهريغ نم اهتلزئماما مفف تاهمااونا تحصن او ةناّملاء الّؤهنا ام ةثاسعل اهذهل ةندسلاكف ىوقلا

 موخلا عقاوم ىف هانركذ ام لكوامول_عم عاونالا ىف لضافتلا لازامو د_دقالا ةلزنمون داسلا ةلزنم
 ميقتسم طارص ىلا ىداهلا لسسلا ىدبي 001 هيطعيام ض+متاف ||

 نيلاعل بر هلل داو

 زاك 7-5 : . 7 ل هس رنوع دينيذإا عمك. ننريصاو هلّْرْتَم نكن طق لاح هو رءعم قدي ا ههه و نو مدعلاو عتاسا|تانلا
 رعش هن الا ههجو نو دي ر”ىدعل اوةادغلاب

 ىبطاديالا قيط ىضم اك
 اوقررىّدلا لثم تقزراذاالا

 او-ةلخ هلاع اوفو موق هلل
 اهركّست سل اسفن مولا عمربصأف

 قسيعهرمشت كسم مناور اهنف
 اوتطندق ماوقالااميو انطاوم

 ةيرتمو ل ذنموراكحن نم

 مهلانعفاو مهلاوحاومهلاو ةاتناكاداسعهتننا ”ىمدقلاحورلا نم هي مغ ديااع لان او هللا ان ديا لعا

 قارا ذه عمدت محن قا ذىذلاالا هلعبالامهقا,لعلا نم تو ىلا هللا ىلا بَ اركذ

 نون عم مهلاعفاو مهلاوح ا نيعنأكو دعما ير لبر عما لكلا هب هّلنا هام لك هاف مب

 | هعاشامال اهولانام اولاناق لسو هيلع هنتا لص لوسرلا باعصا رد نآرشل اذه موبف لزن ىتلا ةغث اطل هذه

 موفر
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 5 ماك> | لق نمورذكح داقتعالاب ىدعتلاو ةيصعملرتلاو لعفلادى تلا هللا لبس نع لضمأ 1

 الهح هيت _هتوالهاج ىدع لا ىعسو قئاَعْللا باةوهوهللا دودلرخآ دعت مورس و رفكد مف للا |||

 || ثدح هللا بنا نمانل لصحامما اهب ل_علانال هللا ىلا تف.ضأ امن اوءايشت الل ةيتاذلا دودخلا ىهوأألا
 اهدحن كلارومالا الودود لاه ذهب معلا ىلا يب لنامرظنلاولقعلاةوَق هنا وعلان ماناطعا ||

 لمعلا فرهاظل كِلَذَف ا الارهظامو ةسوسحن او ةلوقءملاو د اظملا فرهظام ىل_ءدئاز حب ى عا

 افرومانز,_ةتوروماىف تادودهملا كرتشت دقو هللا دو دح ىهيف هللا الا سلو هد ىذااود سحلاو ١

 اهلّدح هلكّريشقلاو كارتشالا هب مقرا اهكراش ىذلا نءاهلزيمملااهدحووذلوصفلا نم هيت
 اهلقينااما قئاقملا باقو قناقعللابملقو الهج ىعسن لل هسفن ل دشفدو دا هذه ىداعت نذ

 لهجو هلل ادو دح ىدعت دف ناكام فدكواها ةمْوة ا اهلوصف ث> نمابملشب نااَمآو اهلك اجتمع
 سرغللل مَومْلا لصفاان ناسنال ا نمو هلكه ندع ىف سهالا باَقَف قواتملادح و ها قلاش اة
 فوهام ام نوله اا مهكتاوان اضعب معو اضع لهحو طلخ دقف

 ٍ هنءاجاموا ماكحالا ىد_ هت

 || لصفلا باهذ ناك ناميالا ل_ءرفكلا بلغوا قر فاكلاو» ضءمرفكو صعب نمآ١ذا عراشلا
 ةيناومح نبع ىف ةامنادالا َه داوم نافل ارتشالا بمص خ نمهلام باه دنيعدو دحلا نم موةملا

 هيما ىلاعت هللا لاه قو ضءدلا باهذا لكلا بهدباذهلف رد طالانسرفلا

 || ركذاااذه ىف هلوةامأو نيله ادا نمنوكتنا كظعا ىناونيله انا نمننوكتالو لس وهلعهللا ىلص

 رد الانا الاىف ةدو>وملا ىوتلا نمانقرعامانال كل ذو اسهال ذ دعب ث د هللا لعأ ىر دتال
 لقول ىت> موءلا انف ىلا عت هللا اهدجوب ل ىوقناكمالا فو اه دنع هللا لع ىفاعرو هفهدجوا ام

 |١ تاتا فقدرطا الها هلوةيام هللا قيرط فواهركتا هنع ناسنالا امْزيت ىتلا وَلا نعسرفلل

 ىطعت ىلوو ”ىنو لوسر ند هدامع ضه:ىف هللااهد و ةوق ىهو لّةعلا روط قوذ ىدل ا ماسقلا

 || :اشنىنا لعننذذو هتنثاعرششلاو كاذركتآ ء القعلا صعب نا تح لمعلا ةوقهتطعاام ف الخ
 || اهدحوا نمدنع قوذلابالا لاشتالوانه لعام مكسحم الوان دلاةأشن ف نوكتال ىوقةرخاالا

 نيعالام ةنللافو نيعأةّرق نماهذاهل ىتخاام سفن ٍملعتالفانه سانلا ضعبل لصحت وهيقهللا |||

 ا ايفل قعلل ,تح> الذاناجالابلقعلا روط نعحرذن رش بلق ىلبءر اجالو تدع نذاالد تاد|

 حرت لكو حرت ةلكىهو لل ةلكتءاج اذ -هلف همضريتتاموا ةداخ ناكمالاالار ومالا نممتنا هدنعب

 || ل_ءلاىمواعت ماكحالا ىفامأوةأشنلا ىف هتدبحم يذللزمالا وهاذهفدهنم ديالف عقاو وهف”ىهلا

 | مكح> لازال دهحلا مكح رّرقاملابسو هملع هللا لص هللا لوسر ناف ةماسقل مو.ىلا ”ىمسرلا |
 مدة صاف دهتحم موملا كح دقفاستدلا ءاذقنا ىلا نيد هلا بولق ىل_عهتنا نملزنب عرشلا |[! |

 دقضاادهف "ىل+ سابقوا عامج اوا ةنسوا بان نمدهتجلا اذهل دهلءاضتقاو مكلا كلذ هبف |

 اذهوركذلا اذههيطعبامت هلاثماو اذهق ا : ملط دقفدلقملاو ا دهتجماه هادعتاذا يكل اف ثدح |

 ليصفت هيفركذلا اذه همطعي ىذلا اذه ناف هس اءاث نا فكرححألا اذهىفةراشالا ندردقلا

  ليدسلاىدهيوهو قولا لوقيهتلاو همضذخأللا ىلع لانهم لش ةوريتك
 كلب 00700 مرر جسم :

 نكرتتدكدقا انتل ناالولو ,هلزخه ناك ب طق لاح ةفرعم فهن اهو لوران انانلا ا

 رعش الماق ًاسشربلا || ١

 نامسخ هيفنوكروهونيدلا ف [| || نامرحنا.عالا ىلا نوكرلانا
 نا_حاونامعاو ىلق نيفعض هققح عرش هيباذ_علا طان

 نا موروز هلاح نم ف_.كف ةىلصم كاذف فأ ردقنملاده
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 اذمهح اماما. 5 اذ تقرعد نك نمو

 ادلو-ت نادال اذلوقب نم لكف

 اذدواذ نع هفرعدد ىذلاود امه

 اذب ماوقا لاكو اذب ماوقا لاق و

 ىذلاريبكلانآرةلاوهفتانآو روسو تاكو فورح هلكدوجولاةاذكهام-ءاشالا فرعتلفا ذكهف

 ةيثيشلا تم دعلان الم دعلان فد الفنيعلا طوف وهذ ههاح ندمالو هب دب نيب نم ىلط انلا هان

 ةيئشنعىاشلا ىنن امافةيئاش ىفف تعمس اذاف ةثلاب'ةنرمتامو انوثو ادوجؤةلوةعم ةئملاو |

 0 لو هلوتفدوجولا ب 21 سن أهمقللا كرا ب ةيضاخ دو>-ولا ةيشسشتودثلا

 و ركذلاو اروك دع .ش نكي كلذكو مب هاغنذ 90 كن ا تح

 ملط دقفهتلادودح دع نمو لزم ناكب طق لاح ةفرعمىف ةناوسجو تنورمشعل اوسم انا اعلا

 رعش امها كل د دعب ثددع هللا ىلعا ىر د: اله سفن |

 || تارسسخ مكمل الص موواهمكشل (| || تاؤك ١ هتتادودح تاتعتاذا
 نازيم هب ركب الو هلالا ريع هفرعت سل مكح 5 < ناق

 نافرف قسملاهلا نمتبانع ا ”ىهلا دو> كاذف

 ناصقن قل لاكلاىر ديف.كو || (| هقرعي سل نكلو دوحولا وه

 نيمالا نسدقلا حوربلاناو هللاان دباملعا

 فرمهنال اهقرعد ىدذلاو فر ادود> هللنا

 ته لاح لكفاهدنع اد_:ةماهمكح ىف ارظان

 اوفرحتال ىلا قو اوفقو اهلع اهيفاورظناف

 اوفرعىدعتلا لها ىذاو | || انلع اني دا سلا اودحت
 اوفشكدقم-مااوعّداو || || اهتم رحاوكهتنا اذهاو
 اوفرتع |نيح هلنادا سه نع اومحم اف مبسفنااولظ

 اومَعْف هنعهللا مالكم أ ثمح عقاو ىرتلاو

 فصتام لشم ىجرتلاب اوفصتاو هب اناقام دنع

 اوفدلو هنمريللا اونظتلاف هن ندظ غانا هنا

 هادعشال ”ىهاا د-ريغارخ ا دلسالا دحاس تمدح ا ىدعت. الف نيفاكملالاعفا ىف هماكحا هتلادو دح
 اذه بعاامرظتاف كلذ نمّدبال هللا مك ريغ رومالا ىف مكصف همف هيدعت نيعدنل ا هبعآس ةنو

 نوكسو دكر ف”رصتم لكف ةحاباو بدنو ةهاركورظحو بو>وهدو د ىش تا اهلا ماكاو

 ناكتافهذه: نمولذال حابموا 58 بودئمواروظ وا بحاوىف هق”سدت نوكينا ذب الذ

 سدل هنأ ىلع هكرتناف هلعف هنلع بحوأم هكرتب : هلل | دو د> ىدعت دف كركي هل ف هملع بح او ىف هف ”رمصت

 1 كع نا دب الور فك ى دعت لإ ذ ىف ىدعت دقف هلعف هيلع بجاوب

 هكر رهيلعهللام ”رحامكرتوهلعف هلع هللا بجواامكرتحانأف نيعلا اذهريغىف نكل هللا مكح نمرخا

 اىزه عاستاو ريح اف ميظع دعَتاذهف لعفلا بوجون هنن ع رشلا لافامفكرتلا بوجوب لاقت ناو



 ما ١(

 | هقعس[ دا نا نمقلطا 000 دةمريغ برلا فاخم الف :
 هتفدونا فوصدوملا هءنكف هل مس ىزلا نيع هناق

 | هتفثكنا ف ثكلاىف دزتالو || || هتدمثاىذلا ىلع رصتقتال
 ١ ْ هتفدتا نإفامالاود اذه هياضا نككتالو تت

 هددوهّنن دو او مقسم طارص ىلا ىداسهلا للاى دييوهوىدلالوشي هلال ١

 تاماكلادادم رمل ا ناكوأ لق هلزئم نأكب طق لاح ه ف ةرعم ق ةنامسجو نورشعلاو عبارلا بابلا

 ادده هلع انئ-ولو ىرتالكدفت نال
 إ

 عار انلداهااراصتناو تل هيماخل راحلانا ولو

 عاملا م كلذإ ا ىسح والا فاهفيرص ءاحو

 عاشيلادجلاىف عاملا ىواسو || أ[ ىر تالك هكتدفنامل

 تانك تدفنامرعا ةعئسم دعن نم هدعر حل او مالقا ةر نم ضرالا ىفامّنآولو ل-وزع هللا لاق

 ىهو تاكمملا روك ىوس هللا تانلكت سل هدنم حورو ميرعهىلا اهاقلا هتلكو ىلاعت لاقو هلا
 ىطعت ال تودنل | هنازح ناف دفاإ الهنوبثث مح نةدوجول اهرمص الو دفن ال ىهانتالامو ىف هانت'ال

 ءارو نموهفةباعىلا اهعاستاق كه_هوىفتدهتن ا اماكف كر دن يدر اعاهعاست ال سل هناف رصاعا

 صاخمشا د_عياصاخما عداتل او ىلاتتلا ىلع دوج ولا فهنا تاطكرهظت ةنازملتا هذه نموةباغلا كنت
 تاماكلا لح نم مالقالاوراحا اواهارخ ا دوج ولا اهتبتعا اهالوا ترهظ الكت اك ثاتانأكو
 دوجولا ىف هل داما تاملكلاو مالقالا تمقيو اهنمعك وسابب بتكح اامادادمراحأ| تناكواف

 أ تاممدك نمدو-ولا هرمد ملاع ف.كف دو-ولا ىف اهلوخ دياهب هان عم هي هباباكجج اماهلام

 هنعل أس اميعان ماذهواهنم ءرج تاكمملا تلات امولعملا,كنظاف نكي اذهنتاكمملا

 تامولعملا نيب لضافتلا ةيلوق_عم عم ىهانملا مدع هلع وكذا ىف لكلا ضدبلاو ءزالاةاواسه
 اذه عموىهانتنال هرارساوالا تاكسمملا نمالو تامول_ملا نم ص نمام هنا م تاكَسملاو

 بار تو اولكو هم دقن نم هملع لضفو هم َدَعَت نع صن دع م 35: نع هضعب رخأت

 مدعو ىه انتلاب ب فمّسفروراانوهامقلادوجوو ىهانتالامف صقنلا و لضفلا عقو دس ىهاننلا ْ

 وهو هلع رولا ىهاشتب ال ىذلاف هملعر ورا, فدو ىذلاوه دو>وملاو دوحول ا نمع هناف ىب ماننلا ا

 اهب ىلا هقصلا كإتهل تمل نع اهيزيقم هنمع ىف هد ىلع هنالءاشتمدوحوم هناثنح نمهتنعف |

 صانال هن ًاباضيا فصوالو ىف مانتلا فصدتالو دو>وم اوه هوه نيعالاّتساو وهنوكي |

 نمالا ىهام تان" دحم عي الو كل ذف تان دحملا كح فالذع ىهتنبال وه هد هنأ ثمح نك نو

 عمدولالونزلتم مام نا رعت تنأ تانادحلارودفالةثاك هناولا ف التخ اوحزتسوقوهام ملعب

 كمال سيلام# لوةتفدوحولاود ىذا! قا ادو-و ىفتان'”دحاروص ل دوم كلذك كلذ لدوهش

 «للئملا هذهىف مولعملاو ل_هتتناو هملعتام لهجت نار دقتال اكد مشت تن و دسمشتام رك ناردقتنال

 ظ نيأف هيرب اف امهنم دحاو يَ تسحبالو مام لوقت ةريصرلاو مث لوب رمصبلاف دومشملا فال |
 ةا دو,شلا نيب فقاولاو هتتاالا امو د#فن:ال ىتاا ها تانك |
 رعش ناك ام ناكم ملا صلع ن ل ز انعم رئاحربيغامهدح آلا

 | وو ورسوم ووصل رجس روع رجا 3
 ا اذواذه هذ_ذن اذواذ طعم اة قللاو 1

 ا اذمتنم دك اطعا املكنع نكنالو 0 1
 1 اا اا دبنحلا



 اناكما فلل رثذا نرخ | || 12 تنل اناكتمرمصتالو |
 ؛ || ناناوفطعتلا ثنّومو ([| | سلج ل تنانويكتنأف |[ ا

 نانملا انلز+لاش اذا || || قا اروطاو دلل اهذو ْ
2 ١ 

 هللا لص «لعاملو هسفن هيف دوام ”ىنانا "ىبولالا ماسقملاّن ا كاداو هلناانن ديا ل عا 2
 اهناداقتعا ىذدمعلكدنع دبس ماقد لكت نالعا كله كيذ وعاو لاسةةهئم هي ذاعتسا كال ذإ هلعا ْ

 دحتامو هةلطاامو هملا هفاضأت هير ماعم هللا لاف 0 هدا دعا ىف هئشش ام ب حود

 ظ ثىح نم برلاو عضولا»بر ان دعاك فاقالبم نوكيالا دمةماق اضمالا برلا مس ءالا اذ_هطق

 هتروسب رهظو هبقدقتعي داقتءا لكعسينا هعضو لدا ىف ىطعي ىذلاوه مسالا اذهىعاهتلالد
 ظ دسحاداقتعادته هش الو دقمعم نو د دقتعت دعت ل ةقيقح اةراع فراسعلا ناكا ذاق هدّقتعم سفن ىف

 تاداقتعالا ةعماخلانبعلا عم فةوا ذاهنا متاداقدعالل ةعم السا نيعلا عم هذوقول د- | نو د هب رق

 هنا ل خف برلا قداقتعا ىذ ل كلثمدحاوهدّمّتعاىذلا ردقلا اذه ن وكي نا فانك همف اواك

 ةروص لكى ه.هلوةو هدسقت مدعو هم رست ىف ةباسشملا هذي هنوك عم برلا عمال هب رعمو»و برلا عم

 اذ هفلاقاكممالا نآباندلا ةاملأ ىف ىرشلا هاب. ىت-افتاخ لازيالف كالذي هنامياو داقتعا

 قدصو لزعج ناكل تاداقتعالا فنا رسلااذ_ههلقللا نك لولو داقتعالا ف دبعل !قالطادحا
 هللا بصن م دّتّدعم لكي عود ذا دقعم لكى هاياالا او دبعتالا كرر ىذق دقو باررال ا ةرثكبنولثاقلا
 ةرود لكل ءاشنالا دنعهناذىفهلومقو ةروص لكف هسفنىف هلوكتب هسفن نمالمل دفراعلاا اذهل
 كاوق هلوبقالولذ ريسسفتال ةراشا رطن كب كرءاشام ةروص”ىأ ىف ىلا عت هلو ةلدقعملا اذ_هاهتشني

 لوقلا اذهتيثد مصدقو كبكرءاشام ةروص”ىأ ىف هلوقتدثامةروص لكلا كلي دعتو كلَ وستدنع |
 اد.ةمانر دبعي هئاف ةقرعملاهذب هلأ فرعي ل نم لكفر كت الف تا داقتعالا روصو ىلتلا لناانإعف ||[
 ءالؤه نم مالا سفن ىف قمة برااود بر ”ىأ ردي هسفنفدتااذا ةريثك باد رانع الزعنم ||

 دّدتعع هدسقتنعىبهلاوه ىوهلا نعرك نإ !!ذهىف سفنلا ىهنو دقتعم لكس فن ىف ىذا !باررالا
 سفنلا ىبمتوانلتاكهير اقم فا ىذلا فراعلا قح ىفرك ذاامع م ىوهدياع هناف دقّدعم نع صاخ

 ! امهههناف هلله ىذلا هللا علا اذهرتسهءاقم لوشب ىواملا ىه ةنلاَنافاند رش 6ىووهأ! نع

 ناميااذناكنا هرفكاعرورظناذنكناءإهحو هدلعهركنادسقم داقتعا بحاص لكهشءروظ
 هفرعبالذ هريغدبر ماقم فاشن مالا هير ماقم فاشن م فرءيالف

 دشلاو ريصحلاهب رؤهل صيخش مكلوقب لوشينا ناما ف نكف
 ديكلاو *ىهلالاركملاو» كاذف || || هتحرشدقام هتافدقةعبنف
 دوعلاو قطا هءاشامف ءدبلاهل قاطموهنمديسٌةلا ىربف.كو

 وهو هبف ةندْملاهل ىذلا هقلاخي كنظاع اهفهرهظي نا قا ءاشيةروص لكل هلوبق دبعلا قال_طاف

 | نوكمالذ دو-ولاوهو مدعل ااهقلعّم ةئدشملاناف كلذل» ىشمريسغهناذارودل ا ىف هلو ىف هناكس

 ءامىتلاةرودلا! كلت ىفهارب نه دبعب تتلعتاسمنا هتميش هدبعل ىلك مهش ىل نيل لب هتئيشا ءاشم

 ةرود ”ىأىةراشالا بابن مدلوةوهواس,ي قا هبكرواي سيلتا دبله ر اذاناهتقءارناو ولا

 نمةروص -*ىأىف قلنا بادو تاداقتءالاو فراعملا هامل ءائام ىلا روصنم

 1 رعش كيكر ءاشامناوكالارود |
 أ

 هتقرعاذا هلم فذالو 5 ا ماقم فكن إ



 كلا

 نسا لعدوءإو*ن ء نمريعشل اقريبكلا لفل او ه كل ذتاريكلاب قباسم نمو ةهثرولا ف ىلاعت هللا ىلاك |
 اوأامنوؤي نيذلام رنعاللا لوق هللا نم مهاجول بجوملا ب بسلا نارلع ءالعافلا م ا هيلع لديىذلا
 موق تأ كبالمهلا دات خلا هكتارا دس هر اناا وام احم ىذا قا انه لجو

 هلل دمتو هللا ىلق كل ذ نه اول ووأ اوفا اذا مهل هللا فك هللا ةعاط نم هياواجامف ىوعدلا ل ْ
 ردا كلو تموز 5! تصر امو ىلا هل ود لدعم ل ةظفلب قذلا ئمعع ىلاامةللطفا
 هناقايناسمت هنلقت ماقم همه أف هينأدتلا نكلو هناول [ىدل نونؤوام ل وللا هتك تركت اا
 هياونأ اعف نوء-جارممرىلا ممناىلاعت هلوقوهو لدلعتللم مرك ذ ىفاوراظن مث ةملامدلا لامع الا ند
 ممولقف لعح ىذلا بسلا مهر د قذاامر ظن أف هب اوانيذلا ماب مهفصو هللانوكح عم

 عارمسالاو تاريلا ىف نوعراسب نيذلا ءالؤهىلا ةراشا كئلوا هللا مهل ءامركذل اوم ملجولا
 ا اهاانوقمسو ايو اك نوةباساهلم هو قاس, تاريخا فنوعر اسي مهف مهفاق ةلوره أ نأ

 تاريخوامقابسلا ن وكلا تاريخو اوف ةعراسملاو قابس نوكحي تاريخ 0 ريكا
 ىطعي قامسلاَنال اهنمدبالقابسلا ف ةعرسلاو ةرغغمىلااوةباسدلوق ىف هواها قابسلا نوكي
 اد رهن 51و نول سما مو ةلورهالاو هام ىعسلا لع دئارلا ةعرمس مهن اتاف ىسااقوذوهوكلذ

 ْ ركذي امو هن ىلا هئاضا اسمى *ىف لراثثال ولا نوكل اراسعمالا درعا ا هذ ًااخدل ناك تعني قالا

 مّدة:ناف كسلا هّتفضا تش ناو ىلاعت هنا ىلا هتفضا تدشن ا فرصتلا هيف كلذ هللا ىلا ةفاضأب
 لأ هفاضاامةروص كلذ ىف هترودناف كسفن ىلا كاذدعب هف.ضتنا كملع مرح هللا ىلا كِل ذ ةفاض اك

 لئاك لكناسادنع هللا ّنافددبع ناسا ىلع كل ذلاهوا ءادّسس ا هنم كل ةناكءاروسف سفن ىلا قا

 || قطن باكاسداو هلوقىفهملا راشثملاٍباَكَلا تنأقتيسكا أمب سفن لك ىلع تاق وهاكلوةباسع
 ]|| اتابانفرع ثرح نولظيال مهو هلو نسح !امول د -ىف كل مولا لصفلا هنافقطانلا تناو قحاب
 ألا ةضصاا هذه ىلع هيدا نتاع“ املا انلف قابهللا دنعامو هيدلانانانفرشو قباب قطني ىذلا باَدَكلا
 ىملاو هب هقطم أمم معنأسل ىلع لوةيهللاو قطنت هللانانات قاب قطنلان مامهللاامةصوىتلا

 أأ| هنعءقاض ىذلاّقطاتءعسو دةواهعسوالا اسةن هللا نقاكيالو لئاقلاوهو لزن داو هانازا

 لأ هي وعلل لالج ل لاح لكىل_ع هنال فيلكتلاب هتعئامت اوى هلقثنال هناحسسوهو ءاسلاو ضرالا
 رع هقاخ ئث لكاطعا قف عس ولاو فدكت دئازلا لوقف سطو يس ورمصس و ععسو قطا

 نكي الفنسكت لنا || || نكي ثيح هب نكف
 نك قدا انو ل

 نكتسملاثيدحلاالا | || عسي ثيدسحلا نا
 نكسافاونكسالاق || || ىذللا فاك ساا
 نكسلا منانل وهو | | نكح ام كاللف

 لمسا|ىدم وهو قحلالوتب هللاو نوالاوةرخ الاد لاهلو ىلواام لع هلل د.لاو

 رعش هيرماقم فا نماّمأو هلزئم ناك طق لاح ةفرعم ىف ةئا _عستسو نورمثعلاو ثااثلا بالا

 نانعلا ىطعتام هيلع لدن | نامادل سنل برلاماقم ”
 تاما لاح 4دتفدسام خ1 هسفو ردطخ هنال دك '؛ 5

 ناذملاّ دم هلوهل قضي صا لكن عاههماف كسفنو ا

 نامزلاو بناعملا وهتنآف ||| هسفتنأ انامز بتعتالف 2|

 3 5 م :



 هةر اا

 الا نعيم هسفنا نيمؤملا نم ىرتشا هنا ىلاعتهل ارب اف ىرعشملاو عئاسمل نيب ةب وتكملا قت انئولا ىحأ|
 جانربلا ىرمشوهو مهل اوماونامالاب ةفاكملا ةقطانلا سوفنلا نمدارتشملا ىه ةساو.لا سفن

 || لناو ءا رمش مصو عسسل ىذانربلا فامتقفاوناف عئاذيلا روذ>د_:ءران كتان ىرككااق |

 9 ىال عنابلا سك قدرطلا فهرفس ىف كل»نافءاشنا وءاشثناراسإتا ىرتثماف قفاو

 || زذلا قب رط عاطقفهمف عاطقل اةرثكل اًدبرطخ قد رطل نأ الا قاف قوس قوسلا اذهو ىرتشملا |
 ولذعالو تام اشنملا فام سال ليوأتلا تاعورمشملا فرقسلا قب رطعاطقو همشلاتالوةعملاف |
 لزنملا قود ليرفام سءافةمشالوهل ليو أتال نك امهدح اى وا نيب املا زتذه ىف دوكيتارفأس قل

 هبتأتناكدلا ا وهفهدابعلاو-١نم هلعهللا ضرءيامودو نورذا لا هءلعّرمف مدقل قا ند أ
 نولعبال م هرثك اوهتاصس هندل رءاكزرءوث لكت ارم مهيلا تع كد لهأ مهاكب ناج لكنم عئاشبلا ١
 سافنالا مهلعدرتن وذراعلاالا ساو رفاساالوهمل ارفاس هنال داز ىلا جات« الن اكد لارجاتف اذ[

 ءاشام ل رتيو ءاشام امن هذخ انف ناكل ارجانت ىلع عانملا ضر عكم هل ىهو ساسفنالا كا” مهنعحب رذت مث ّ

 | عاتملاراخ ةنماااهف بيعالىتا عئاضبلا ىهودوهتوهامب فراعلا ىل_عدرتدةسافنالا نال |
 نم هقحست تناكحام سعلا نم ابيفام صقن ىتااةسعملا عئاضبلا هو مومدسعو هنواستنو ١

 ندنيرذأ ل1 نا موك أدي رتوج ان ىأر اظناف عانملاّربث شخولا عئاذبلا نهو هنمتلسولنغلا |

 || ردق ىلعنوكسي ىلإ ئث هنم مهرفس ءاسضقن ادعي مهنءل_ضفيال ىذلا دازلاب هللا مهرها نيذلار الا ا
 | بس < ارحواربرفاس رخ اوارحي رفا رخ اواربرفاسي مهتدفنص فائصا ثالث ىلعمهف ةفاسملا 1,

 امهنب عماملاو دحاوودعوذريلارذاسمو هيقامو قب رطلا سفننيقدعنيب رحلارفاست هقيرطأ
 رظنلاتالوةعملا ىف رظنلا نمو تالوةعملا فرظنلا ل هأر حلا رفاسخ ءاد_عاةثالثو ذهرغسف ||
 ٍ 0 ىذااّودعلاوهو ل. وأتّدع نيبوركلا نيعوهو ةبشودءنبب مه تاعورماملاف |[
 مه .رحلاو ريل نيب عماجلارف ةاسملاو رهاظلا له مهو ةصاخع رشلا ىلعنورمصتتملا ريا رفاسمو |]
 ا هوادعاو دوهشلاودوجولاو عملا باصصا| ة فودأان منوةتحلاهللال ذأ :

 ىلكل ا مكح نم همس ندا كلذ. نمدبال مهل ىلبتام ليوأتو مهل ىل تام ىلعم هروصق مه رعت دعو ىلا

 ١" دجوءاد_ءالأ نم ملسدقفمهل ىلكامفليوأتلان هوديز زااضقاسنب ىذلاروصقلان هو ىروصلا|]

 نم سانا الارك ذودورك ذل اذه هطعب هلاثماو اذهف نيدتهملا نم ناك ةهنرا ت<رو هش ر ط :

 ا أ نيبو اهنن لصفو ىهام ىوقتتلا كات نع هلا نانأ اذهلوهتلاىوق” ل2 نم 31: قال ئوقت ار دا ْ

 ج1 لقا يرشح هرواخل وسو ناللألا لوا توت اذ الا ماع ىف لاق هللا ىوقت ا

 لصالان اف هللا ىوّشت ىلع لذ هناف ىوَهَتلا ن«مهرفسىفهودوزتا:0لاؤسااو حراسا عفربحانج |

 | ىوتتلا داز هنأب لع عم ةراصتلاوهومكب رنمالضفاوغتبت نأ انج مكلع سل لاستف هللا ىوتت ا
 لمسلاىدهيوهو قا لوي هللاو عساوهمف لاسجملا نان فاكر دقلا اذدو |

 ْ م-ميولةواون أ امنوبود نيذلاو هلزنم ناكب طق لاح ةفرعمىف ةناعستسو نورشعلاو ىناشلا بابل ا) * /

 لخ ىف هاتاثام دتعاماو || || لجولا ف تاريخنا عم بولقلا نا
 لعنم نادنالا قلخ هنوكل | | هديستاض مهىفدبعلاعرمسف
 لهم ىلع ىثعادباىرباخ هدعست راكشالاو عرس عيطلاف



 وو ب جو سووا فطور سل يجر هسي وع سم اء ماع

 هدا
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 مهابعاىرتلاقف | ودعم نيسح مهنه ناك امرك ذّمن وعمست يحَأ مهفص وفكوْسرلا 3 قرتاامأ وععت |

 ركذاع مهناسعا ىلع مهما ىلا عت هناريسخ اواو ذمآ مهن اربخ اف قملا نماوفرعامم عمدلا نم ضيف
 امعد مهب نا مهنم ىلاعت هّللاربخ | دقو مهنع ريخ | ايفهللا فلاختف عمس هنا بيع ل نفل ةتالف تان الا ىف

 اوعجري للف اوععسإلذ مصمم اهلنا لوقرقو انئاذ [ىفمهلوققياطفرقواننا ذ[ىف اولاق مهما مهنعربخ. او

 ندراكا ع-ه-امونالفابهلوةوغو ءادنو ءاعدالا مهنم عع نم ععسامو مهناذآ هتعمس اماولعب ل مهمأق

 هللا هجر عاستا ف نوعزام, نم ةعاج تيار لب نورعشيالمدو هدابعب هللا ةجرمظعااف كلذ

 مر هقلخ نم اد م>ربالهتئا ناولذ هللا عسوام اوةدضو اورج ةصاخ ةفئ اط ىلع رودقماه او
 ب ةايهو و فلاح طباغدخا ن نمانف ةجرلا لوعثال اهنا نأ نكلو اذهلوقب نمهتحر نم

 قدرطت اهذخأن نمانمو ”ىنالا“ ىلا لوسرلانوعدو نوئموي نذل 5 اكحهناانوؤبونوقت

 اتاعاعوم ماقتنالاو ىنشنلا بعص نمت هللا دما امدقناو ىهلالا لسضقلاو ةذملا يع نم نابت '

 نمانموم صخامو نيلاعلل ةجرالاكانلسرا امو هل ل نم در ثراو ىاعحو ةجرهللا ىلا لإ

 هؤاعدالا هب الا مدع لازتاىق بدسل اناك امو باكل ا لهأ ىلع زا عضو فكل ذ قةحتو هريغ

 هءلعهللا لصاهلوسر هشعا ده تاك اذاو ةمصعو ناوك ذو لعر نمنيكر ملا ىلعةهلالا ةدخ اًوملاب

 كهف نيع تفاف نم وب ل ناو لرش ار يغ ىف حالا فدكف هلرفغبال هناريخا ىذإ ا لا قد ىلسو 5 :

 كَدنَع نكي ملا! تدزةوالت ترّركح املكف كمهف فك ديز. نأو هوادع ىندز بر ل:وةؤرقتامل

 لسسلا ىدهيودو قلل لور هتلاوا ل عدي نتتريتعاو ترطتالكو

 ى وقتل ادازلاريخ ناف او دوزتو هلزنم ناك ب اق لاح ةفرعم ىفةن اعستو نورمشعلا وىداملابايلا) +

 *«(بايلالاىلوااننوقتاو

 بانلالا ىلواانةللا اونا

 تافدو هيو دن توعن نم

 اهيفرفكلاب لون نمىكردام
 هاوح دق هنا لاق ىذلاف

 باتا همالع مولع نم ظ

 بالا فلخ ءارئام مزتلاو

 باجل انيعو اما ّنِد

 تالا لاك

 نار ل ٍ
 سس ل ا بلس تت ل سس اا ل ظلال

 رتسدام' سابالا نم ىراوب ىذا اوهوريخ كا ذ ىونلا ساياوهلوقا د ه لم ناك اءاو هللا انعفو ٍلعا !َ

 لاؤساان ءههجو لحرلا هب قدام دازلا فو سامللا فىوةتنلاف شيرلا ىلع دازاموهوررضل ا نم عنو

 ىراويةوةوخو 0 0 ولاة ناتالي طنا ماركا

 ىلع دازام لال فوخ نم نمأنو عوج نم ماع فيسلاو انك ل و ساغنالا لات عت

 عنعو لشتلا كسسع نمالا ثام نال لقاع ئاسف هسفنل حصان لقاع ل عفيالا ذه هيلع بساسحتاذانلف

 ا قد رطلا عاطق والا هفاسمالو اهعطقي "هل تم نمام هناف "هلق ىلعهلامورفاسملاو للا

 رغ_طداورومالا ىلاعم نعرفا#لا عطقمو هم_سفنلار طاودلا ةنملاىف ىل-> ديو سانلاو هما نم

 ككل رغس شا ىف ناك ه سانا هتافاسم تناكنِت نيسفنلا نيب اموهو هيلع اهقش اهم رقاو تافاسملا

 مهعن اضن مم ملا با ذع نم ةصضم هررا ص رف سف مناف هنراح دراستنا ن مآوهحابرا تيظعلساذا

 نم هن هللا نزهجام عج ميدامهجا وابي نونضملا سئاشتامتةعاضب نامبالا داهجاوناماا |

 للا يتكلاو فصل وءا رمشلاو عسلا ىف ةرسامسلا مه مال_سلا مهياع ل سرلاو فرلكتلا عت اضن ١
 :٠ 1 يوتا للك دل ق1 د 03 015 ا طار د31" 1 01551 كاك 1 تك كا



 م

 ررعذالو تا عسو نم فاخا

 ىل .ءقنم قا ءادن تدععال

 هلتلق حلا لا فاذام تلقف
 اف تنك ثمح سف: بيطىف تْيعذ

 سلدنالاذالب نم م ةيلمشابهلامع سال ىلاعت هللا انفو املرك ذإا ادهناهنمحوربْكاراو هللاان ديا لعا

 هللا ديعوانأ هثالث باكو مانالا كلت فدكرملاثي رف 0 ع اوت

 ةءاحالا لعله دلبلا لهأ نماشلاب اصضشو اهقفاطب اضا حل اصا دمع ناكو فرش ىضاق ىنوهزتلا

 ازروكحناالو لاهفءالؤه لئعنوكتن أ اناهثي ىلا عت لافاك ععسب ملوهو عس هنا لاكن مالعامدلا

 نماهععس نذالا هتكردا الل قعلانيعوهركذلا اذه ىف عمسلاف نوععسال مهوانععساولاك نيذلاك
 معاذاف ىوهلا نعوطنب ال ىذا مسو هملع هللا لص لوسرل ا وهو ىلاعن هللا نعمجرتملا هبءاج ىدلا

 سلف كلذك ن 5,0ناو كلذ نمدبال همكح 0070-0 لعام بس ناك م» “ام

 مكملاىف ةيصعما موكب للا نمدبالو ةيصعملا هناا ىلعةذخ اوان لعب ملاع طق هللا ىصءاخ لعن
 ِْ : و< لئاكو دب وريغ ىلعت ام نتف دمءولا ذافتاب لئاف نالجر الا سدلو نمؤملا ظ- كلذو ىهلالا
 ندمؤم محامو 3 خاءامناورذغءاشنا هلل اةكشم فوه لب يوري غ ىلع دام نوقد بعولاذافتا

 هدا فنا لوةبدعولا ذافنا لد اقاانأف 0 اًوملا لاعب سل ام هالكجحو نيذهل ثان

 ها لعب الاهلاف ةيسصعملاهذه ىلع ١ 1 اوملانلاعب س لف بت لام ةنوءلاو> رب وهو بان 3 تام: نمت

 ا نمالا ىصعاق ىلا ةدشم ىفام ملعبال دمعولا ذافنان لويال ىذلاو ةيواربغ ىلعوا هب قف ىلع تو

 لاخلا اذه هلنمو هيلعو هلام لعدةف هعوقو لبقرو دا نعد ف شكن مامأو ةذخ اوملاب ملاعب سل
 لعااناعواانامعاهلهتنا لوق عمم نم ناكدقو رخأتامو هنذ نم مدقتام هلهللارفغدقفماقملا اذهو

 هلنا ىدعاق هل انوش نم هناوشو هلع ث# نار سانهواعرش تبان ذهو كل ترفغ دقؤ تش ام

 ردا اق هن دةرفغملا تعبس دق هلروغغملا نا ىناشلاو لمعلا ن مدل عنب اامالا لعام هنأ لوالا نيه-ول

 ىرحاخ ارا نكاد د كاريس داك اهي ميظعر او الا همنذ
 دقو ةذخاًوملاب لاعهللا ىصعاخن ةيصعملا كلَ لعاق ىلع مكحل !ناررح الاريتعملا سلو كانرك هلع

 أل اهركذامل ةءاجالا ةعرم ب هنع هلل اريخ اق انصتسا| انعم» «املوانععسق هيداسع نمهل انشا خامل هلل ١ اناعد

0 
ْ 

| 

 ا ||| ردعلا دج وف عمسن مالآ ناصتساام دنا اكهتلخ هللا ةجر وعشت ذل اذهىفو لاعفمسالا ةمنس

 ]|| الوسرهبلا هللا ثعبي ل نم كح همك ةسهلالا ةوعدلا هغلذ 3 نمرذعلا دجو اك عمسإل نم

 هتااسر ىدود ىدحهملا لسران الوسروءهأموالوسر ثعن ىت>نيبذعماك امو لوقي ىلاعتوهو

 بحب )نما ًاراذاف هتلاسرف لوسرلا اذ_هه.ءاجامل ديالو باجأ هلا لسرملا عمساذاق

 لوقت م حا اذام لوقف لسرلا قنا عج موياسم تحي ةجحدل هلل ماك معسامناهللارابخ انام داع

 , داع متي الابل !١نا مهلوق نما.:لعف بورغلا مالع تأ كناانل لعال مالسلا مهءاعلسرلا
 رذعلا هللا مانا امو هللا الا سلو سغ هني وه نمالا باجا نم ِل_عبالف برغعاعسل |ناانلعف برغاا

 ىتلاةالدلا اوماقاو ممرلاوناصتساف مهععسا اب سائلا ضعب محرق مهجر نأ هسفن فوالاهدامعنع
 ' ةريغلا مكحح نم هدذهو معسل هنأ هنع هللاردّدعا بسن ل نموه دع نيبو هثرب ةعسقلاراهيؤ هللا مكح

 اان أاوععس مهنال_ءولذا هيلا تعدام فالكاه دايعنمد_> ًااهمواقي نأ ةهولال اىلع ةمهلالا

 هنامهق هلع ود اسلا هنا لعامل ىلاعت هل ةمواقملا ماسقم ىف مهلعج وسانل |نيعا ف مهمظعلاورامكسا امو

 نوععسال هو ان_ىعساولا# نيذلك اووكتالو لاق نآب مهف هلعرتسف نوضرعم مهواولو دا مهعمسأوأ
 اوعمسولف نوععست نيذإا فم مسامتا لاقفان_عمسمهاوت فم دك أف مهعمسال هللا اشواولاهو

 1 اذاو ىراصنلا نم ععمنم قدح ف لوب ارتالا قول همواسقي نأ نم ”لحائرعامتلانافاوا حسا



 سدلب اىرئالا رداظلا ف نوقرتفيو انطان هللا ن نملوسروهنملاعلا ف عاد نكف دهعللاللوعتلاو 1

 اند

 ماع نوفراعلاو مسو هماءهللا ىلا دمت ىعسملا نيعملا لوسرلا ىلسعو أ

 ا مهدنع لوسرلاو هلوق ىف ىتلا ماللاو فل الاف ةلاسرا اومعوانافر هالات[ ردثار هلا اوءمسف

 ميعملا عي لناو ةلاسرا مهل ده فكرسابسلا!كلذكو بيرقنل | ةبسن ن ءادعيلا عب ًاودو

 اهي ترك نالا لاي ادد ا ا /

 باج اوكتودب مهتم تعطتسا ىمززةتساو لاف هءدإسراام هناصس هللا انذرع م اروذ ا

 هيتءاجام نع اهاكلاو>الاهذهامو مهدعو دالوالاو لاومالا ىفمهكراشو كالئرو كام هيل
 فرءيوناط.ثلاةلاسر قلن فراسعلا دعسف فمسلا اوطعانيذلا مالسلا مهيلعلسرلا نم لمكلا

 ! مهلك ن ونمو لادعسبو ةفرعملاهذه مهلامنيذلا مولا مهو نورخآ اهم قسشي واهااتي فك

 كاتى ءاجامب لماعلا نوكسحيو ماع همالسو هللا تاولض لسرلا ةلاسر قلم مهعمنوفراسعلاو
 لمت لاعلا فكّر تم لكفالوقو العف ىصعيوالوقو ا دتعاسمنمّوب ىذا |نموملا نم دعسا ةلاسسرلا

 هن تءاجام ىلارظْإ فرإلاف هنا حس هي ذارالا ةرت ذل رمعتال هاف ناك ام لَرصَملا ناكىهلا لوسرووذ
 لسزلاءالؤه ن منيفراعلا نمدنالا فص ركلاو هدذع نكي ملا ع كل ذي دفت_فاسهكر تق

 نلسرلا عم مهد ا كح مهيلعهقنامالس تالالدلا بادصالسرلا نم مهذخا سلف لسرلا فالدخال

 هبحاصالاه ذا سلباكهملاوعديام ل-عو مهترعشن مو نورعشب الث دح نمنذالا نعم_هنيذلا
 لوسرلا اذ*نوكيوهرسفرتساا نم هيو اهسهاامىلارظنمفاسهلا امتات فراسعلا ِهمداَعاَسْفرْمَك |

 ناط.ءثكلا دوصةمريغوهوهركساع فراعلا اذه دعفهّلنا نع اهينم هللا نعدورطملا ناطمسشلا

 ناطسشلاهللوةير فكس اذانرفك اهل وق. ىذاانرفكي فراعلارغوه ىدلاو هلا وأ ىذلا
 راد نيملاعلا بر هللا نم فود نان ناط._كل هلادهشف نملاعلا بر هللا فاشا ىنا كنمءىريها
 انتمّىلخ دحاولا انهتطوماسمنالا بف نيدلاخراشل اىفامبنا اموةبقاعناكف هي ناعالابو فيلكتلا

 مكحاهف ايذعو ةيلهالا مكحي امداتكسفانم همن ن اك ناواجا وادرخ الاون اطمن *ااودو

 ق>ىقملاعلا ىعاهتااسرووهو هملا هللا ندلوسر فراسعلا دنع هلك ملاعلاق هنا ءاشامةعر 5

 ةجرااّنال ةمهااًةجرر همط ىف ناكل ءالملاءاوثءيولو ةجنرلادالا اوئعْتاملرلاَن الهجر فراعلا اذه

 افا كاز ربح الن رقشلا عما كار ناتج اراه ى وصل 0 ئش ماع ىث * لك تعسو ةمهلالا

 مسو هيلع هللا ىلص ”ىبئلاو اد ! عم مح رئالوا دو جرا برانءدار ءالا ضعي لاقريجتملا ليقيال

 دنع ناكاذافةيلطوالوق هترح ىعباعساو ترحدتا اذهان سو هلع هللا قلص لا لاو هءعس

 نيبو لئاقلا اذه نيباهم هللا سام ىتلا ةصاخلا ةجسرلا ف فراعلا هذخأي هللا مالكا ده لثم فراعلا

 هريغاهب مر يالواهب هللا هجري ىتلا ة_جرلا ىف ةىبارعالا اذهل وسرلا عمك رسشف لسو هيلع هللا ىلص دمت

 ثعبىبلا ةمالا نم د-اودحاو لكب ةمسانمهل لوسرلا ناك ةصاقتاةسدنا لا لاا ريغلاناف

 لكل هسفن ىف عوبنملا ناك نمؤملا كل ذاهتمعي ةصاخ ةبسانج دس ا نم نهود لكع م وهف هي تنم اف انيبلا
 اوهو قا لو. هللاو ركذلا اذ_ هدف فاحردةلا اذ-ءود ريغ نعهدنعا مزيت ةلزتمهانا عنان

 لجسلا ىدهي

 | رشدلا نم قل هجنازيال نأ || هلأ ساق ىلق ىلعراغاىلا
 رودلاو هب زا نم لاح لكفف هن ميما ءلق امنلنافهبف

 اعلاف 1 1 1 ©
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 روس (كيصلا

 اكوعديهتللاف بجاتيعداذا

 ال1 مدت ةؤينغلا كنأ,
 1 داق ا ولا فالخءو و

 هيه تار الو
 هلعتر ام_بملا هريساوهذخن

 تهت اني ىتلدسوال
 هفئاط ركحم هلهلالا نا

 فلخ ديسلاد_هناوئتالو

 اتكتحطعبو الا اعدام هناق

 اك ولن حرلاو قدا قفاوام
 اكيدانركفلاناف راشعالا ىف

 اكسب مالا هجوب ملعلانا

 اكنن ههوكح قام لك هناذ

 , اكاؤيال باطخ لكبالو
 اك-اعم ى قت هفقلخ نم

 اكيراي هيراخ لةعنازيم

 اذه نم ةرودلا ىلع قولت لءاكلاناسن الانا ىلع لد اليلد نا رّقاا ىفام هناك ااو هللا ان ديا لسعا

 ىلاعت هّللا ةوعدا ةداجالاب ْنِممْؤمْلا نم هي هبا نأ. ىلا عت همها ىو لوسرللو هلوق ىف ماللالوخ داركذلا
 اناعدا ذا لاح لك يلعةياجال ا انم نكشاف هبانسحاملالا انو عديام هلوسروهللاّناف لوس ةوعداو

 نيبان لصفامتاوانلاوح | ىفانمقي ىذلا هنافاناعداذا هس نأ دب الف هنمالا لاح لكى ف نوكتآم هناف
 وهواسهلعملسو هملع هللا بص هللا لوسر تلا قا ةرود كلذ نهقةكتنل لوسرلاةوعدو هللا ةوعد
 انتباجا نكتلف هللاءاعدءاعدلاناكو انج رتواغابم ناك ن ارقلاداناعدا ذافانابا نيتلاسسا ىف ىعادلا
 انتين كبلفلسو هلجدقتا كلج لوسرلا“ ءاعدءاعدلا نكن آر هااريغب اناعداذاو لوسرلل عام الاو هلل

 ىعادلازيم رخ _ الا نعءاعد لكزمت نأوانتي احا ىف نبع اعدلا نيب قرفالو ل_سو هيلع هللا نصل وسر ا

 هلل انجز هتكي وا ىلع اهتمت ءكدح ا نيفلاالثي دما ىف لوقي مو هيلعهقلا لصهقالوسرناف

 ىذطب ديزي وأ لافام لم هرثك اوا هلوةذرثك اواتآرشلا ل هقلاوهناان ارق ةيآ ىلع لتا لودي ىنعأ
 هد.عناسل ىل_ع هّللالاقاذاف هنا مالكوه لوسرلا نموأ هللا نه.ءانععسءاوسدتنا مالكَن اف دما |

 نموشو ةرثكلانيسءنمالاهان_هع-امانال كْثاليرثك ا هنا ىوهاا نع قطن ال هناف لوسرلا هغلسأم

 برقأ هللاّن اذ انقئاقل ةمسانم نرقأ هللا ن موداك لك اشنلا انعامسال هم_ساممبرقالوسزا

 رهاطلا ىف لوسرلا برقةباعو ديرولا لبح نمانملا برقا هنافانمانما|برقا لبال لوسرلا نءانلا
 ةناكملاب غلباعو ناكملابلوسرلا ىفزيقبف ثلابث صمم همف نوكي ناكماننب نوكيال نأ ثدي ةرواحملا
 لبهف رعلالو هن نمل برق وهف +سفن نم مئشلا ىلا برقاالو مانملا برقا هناف ةناكملابهنق نءزيمو

 انم لوسرأاا أناعداداو كلذ ئم دءال هب هن اف ئه هللااناعداذاف هاتفوعماندوشولداهدهتالو

 ةدُئاز ةيلعةابح دو ناف هب ىداءفّوعدملارظلو لوسرللو هلو هبني٠ ءاعدلا ىف ندخف هرال هللاب هرستاف

 الا ةياجالاب عاام هاف لوسرلا هأعدو ا ا هاعد نإ ةياجسالا تبججو* ءاعدلا سفن اهب < هدنعأم ىلع

 ردن لة ازا سب رغلا ايلا مط د لواف هسحاملالاى كهلوسرو هللاهوع دامو هسام هاعداذا

 اذهل سانسحالا نم دي الف انعطاوانععساذ_هلو هب ىف ام لوصحالااانا بولسطملا سلو هاعد نم

 هكداعداغم هععسش مق هلت تاص> هّمفدهذهنمباحاا ذاق هي ةلةباجالا نيعسي ىذدلارئالا ادهيوعدملا ا

 رظناف هئلان انكاف تناك لع والغنم همعمأم قتلت نأ عماس للا اذه بلقابم ع ىرخاد 0

 0000 اا ءاعدوهلنا» 0 ا

 ىهلال-علوق لكصر هللا الا سل : مه دنعلأ ؟اه لك هللا نوفراسعلا مدحت ا ذكه هللا دن عن

 ىباف 1 الو داعم لاشتم دوق هناف ا ايصال ةهيملا تبقي

 مدد يييسصيضس
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 د6 متن وي و وصناوول# ف جب دبا

 ْ يورو دوك رع ١ سس
 | انقيءاج اذكه |١ || ىلقريغ هع

 ا انمخ امج ىل ىل_2 ىلروص لك أ

 1 انيدادص 3 اهفرهظا انأف /
 | انيماعلا عجن اه قِشلاوفو
 انيبملاالا 1 ىسفن تيأر اذاف
 .ر اًميرظانلا نوبعفف هاوس مسأن ىرال

 مهقعصا ىذلا ولا ىف مهعم» اام ىلاعت هللا نا /-ءىهام بوللا )_ءواارولق 7 : الملل نا لعن مو

 ىأر هبلقنع هللا عزفنخ راهنلاول للا هللا باقيو ناشسىفوه موب لكى تولا نم بسانامالا
 كلذ نم ءرلعف بالاةناو لَو َت ىف سفن لكى هلك ملاسعلا نا اعف ابقنلو توزوتللا 1 لهل
 | جونا .جءامسا| ىفو اهلقءامرابنااولمللا ىف باقل !لوحن اوهف اف قحلاودىتلا نوؤشلل كاد نا

 ْ كاع! انعموهو هلع نوكتاس؟!ننفو هذ لني اسجامهب امو اهفردقيامب ضرالا و اهف
 ”كتالللا ضعب لض امس انلع امو انهل يخت سنورهدلاهنام» 3 نمناف هملقتا ب لمنوهلودهأ لو هنت

 م-هلوقودو اذام مهند هلا نملوقى ماهف:سالان هرك ذإا اذهىف دروالف ضعب ىلع هللاب لعل ىف

 غامصناو اذع د مهذعل قب دصنو مهن اهف نع ةمهتلا هعفرامأو هللابلعلا ىفمولعمماق هلال انمامو
 هلوق نق اضعد موضع دقق هتلانلعلا ةروص نم ضعبلا كلذ هءاعنزو تح ام ضع دنعام موضعي ١

 هوربلذْئ شل ثكس لى اوعقا م, كح ر لو ملا مها لاق مدنعاوعزان لوءادتا قالا اولاكمهنع

 اومسسنف لحثامةرود حور ىف هدر وهلا كاتو ىلكام ني عىف قا نم مهنع باغامو دود وهلاىفالا

 لاق لب اولا ةفرصألا نءءانربكل او دبل |نعّولعل اى هلث كح سل نه وا

 ىميت اانهىلا و ولا اولاه مكر لاق ذام مهل وق دنع ف شكلا ءاطعا ىذل اان دع مولع اوهو هسقنن

 رخأ امك ألا |باطخ ىف مّدقفءوث هلة كسلا: لاق مريبكلا ”ىلكاوهو هللا لاستف 0
 دكت الم اه, بطاخامةباسبذ 0 الملا باط> ىف مّدقاماند_دعرتأو ريديلا عملا وهوا اطش ف

 اننا هدف ةكتالملال وقى هديأتق رعامةنأدنو ريبكلا "ىلع اودواشنن ادب

 ا انلام لممم او مهلام لئماناق

 اممم هودحت همالكفاورظناف

 (ًلعادق ولاهو انّرسسادةهمف

 انمٌوم تانك هن ىلع. نكتل اذاف

 اشاملاع لزت مل "ف اذ اذاو

 هبرهللا ةرهاطلا ىف مهانقسو ةروسلابمهلعان دزهنف رعم نءزحتلا ىف هتكئالمنيوانن_هقلا'لرشال

 ةرح الا ف ممأشن لعن وكتفانم ةاماوب ف موس اهم كاان هاوطى ة ةرخ .الاةأشناافروصلانم

 نكحملا|هملءل ازال لاحوهو ةقاف او ىعص نكلو نوئءسةنودومال مناف ةرخآ كنت المال سلو
 ا دنع هباشنملا نيع 54 الملا فلانه لاج-الاو ةرخآو ا د ىلامسالا ىلكتلا ىف

 ميقا نيف ىهالاف انمفم كن اريظن وه ىذا لمصغتلا عقب ةقافال ا دنعف ناو ةسد ىلع هل لس هنأاك
 لعالا' الملا نب" الملا هباسثنالاو لاسحبالاب ةنسلاوءال الا "يف تكحم تانآو تاج اشم تانآنيب

 لل.لا ىدبيوهو قدا لوي هتلاوركذلا اذه نت لعلا اذه لثخ لززالا الملاو

 : 1 مكحااءداذا لوسرالو هللاو سس هلزئم ناكب طق لاح ةفرعم ىف هناعس#ورمدع عساستلا بابلا )
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 هدوبعم دوج هعفش ىذا دحاولا نيب هرصلس كا ذاهناف ةمعفشل!بحاصا هل هاذا مهث»ةيدرفلا |
 !دحاوالاري) عفشلا اذه ههجوابيل ذر ةوجى انك هلابقتسا ىف عفشلا اذهدرفب ىذلا دحاولاو

 هذ_هتردصف ىنلز هللا كلا انوي ٌرقملالامهدمعنام كلذ دنع لاف هتيدح الارق هسف:ىلارظنف
 لاقوأ جسااوم هللانا لاق نمامأو ه.صن ىذا ا كي رمْلا ارتوو | ناك عفش لرمُء لكن م ةماكلا

 هسا هللا لاق كلذاو مس.الان لرمشلا هلع ىلخ دامتاو ل ريش رهاظا | ىف سلذ ىربغهلا ند مكل تاعام
 جسم اوه هللا ناءالؤه اسقف ىعدا اوه ند م-الاناوفرعمهوع»ا ذا مون اقمحوعسللق مالا هلع

 مسالا ث يح نم اوكسص رش ف هنا هنا همف ذي نأ لبق مسالا اذه هناك ذا هئام-ا نم عيسملا سلو |
 ”ىلع اسعا سه اركذلا ادهش نكرشماوناك اذهفهلوقم دقعفلاخ ثي- نمنوعرفُل داو |

 همفلش هللا له قراذم لكن اذ نيل هللا ىداعسذا حردلا ىطىفام وةرمح ردا ىفاءومم حب والا

 هسانال هللا بتان كلذامت اف ه دعي لد أى موب نم لكف هفاذسي ل ما هفلذس اءاوس لالا كلذ ىف

 مهطشهلا نكلو حورخلل اىلا مهاعد ع رمشلا نافرهاضلا مسالا مهذلخ اماولخ نيذلا هن النلاءالو وف

 افلخ هللا ,ولعفل. ى- ماسشم مويلها ىفاو ماسةف هرك نعال هظش ند م نمو هطبشف هثاسعبلا هللا هرك نم مهن
 مهتبوف تلضا تف مهياع هللا باف ناك أم مه سها نم ناكسف مهنم هركى بع نطابلا مسالا نم هنع مهله أ ىف
 هقاذاف ايي دلارادلا فودو قداصلا مه: ءناكو ىهلالا مركلا هنمدل.ةفدر ذه ىف بذاك امهنمناكذف
 عبجا هللا محروءاليراداث دلا ناف هسّةع ىلع بلة. نمت لوسرلا ع نم لعمل انه ق دصا !ةرا م هّللا

 ةبهلالا ةفصلا كَ نوكسناالا هيانريخاو كلذ لعفامو اي لضافتلا ىلع نكلو ةجنرلاب مهماع عجرو

 هيذكن ع انيضاغنو هعخفن لانا بذكن مو هقدص ةلزئمهلاني ار انل ق دص نْانانا مهماماعم ىف هدابع عم

 ةيلصالا ةءاربا | ىلعانمة بف لقي نمد لف مدعدلول دموانلمقةدوجو هلوق نال هلوق لورق هلانرهظاو

 هللاو طقركذلا اذههركذاخقلللا اذههل نإ كحب لو هركذ اذهنأكنخ عزان سل مودعملاناف
 مية بسم طارص ىلا ىداهلا لدسأأ ىذا وهو قلالوش

 لاق اذاماولاق مه ولق نعع زفا ذا تح هلزغم ناك طق لاح ةفرعم ىف ةئامس ورمشع نماثا!بابلا)

 رعش (ركلا<ىلءلاودو قملا اولاف مكي ر

 هقتعضصانمع لدهلاهؤازح (| || هلاحىف قه سان ءازح

 هقَدح ىذلانوكلا ٌمهفتساام هلاح ف ت ب هناول

 هقاطاه دق ند ىذلاوهو هيو هل 3 ىدااوهو

 هقرشا امو باتلاىلا هئم قادصتشم ىذلا تاارواام

 ةرط نم هبردن دئازال مكحج#ش هرادةم ىل_ءودو 35

 ىسولاب هللا ملكت اذاف هحجا اولوا اهناوراون اىفحاورا دكئالملا نا هنمح ورب لاناو هللاان ديا معا
 اهتعتجاب ةكئالم لا تب رض ناوةةاص ىلع لل لسا ما كح موءامس اهب تقاعتو ةصاخ ةروص ىلع
 لوقياذاماولا# مهةعص نم مّتقافاوهو مهب داق نعهللا عزفاذا ىّتوةعصف هسنتلا اذهل اناعضشخ
 ىأق ملا لئاقلا اذهل مهضءبلوة فهنا ذنيعهمالكن أبامالعا مكبر موضعي لوقف ضعبل مهضعب
 معسن اذكه نكلو هسشنلا اذه نعرسكلا :لعااوهو لوقتقملا

. 
 رعس

 امقدءادهب حوا امب فاقاا ثروا

 انف دوهفلا نمل هس 0 نك

 اذأو
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 ش كرا ضرالا 1 ير عمقها امس ورسشع عباسلا بابلا) |

 أ| رعس (ةدشاادعب حرفلاورار طضالارك ذا ذهو هيلاالا هنا نمألمال نأ اونظو مهسفنام يلع تقاضو

 كك او هل صرانأ

 ط6 هس ودل 4
 هتقفقع ىئنفااذاف

 امج ءاح نح عج دع

 دلو نم نوكلا قاع

 هلتش عرشلاب خاف

 هملع قمسض) نم ىشف

 هلا عودجرلا ثا هعم

 هب دب نيب قيصحلا 2

 4 1 هلع ىفام نح

 01 بولا هءاح

 لكل نم ىنلا نوكلا
 هيدإو ىو مسنم كر

 هروا ص فشثكلاب حال

 هنرؤاامضعو ها لشاب! بضغا كل ذإو هلودام هنع حي ردع هناف هيل نأ ارفخبالا دهلو كي رمشلاب عشب

 | نب ردم منو كسح نبكر ش *1ا نمهلاشما عمدل لصف ىضلا نم بضغل ا ىفاملاقيض اناكم بضغل !ٌكإ ذ

 ١ ءانضفل قاض هعاّشم ةمسق هثالث نب تمل الذا هي درفت !نملالا ضرالا عاسنتا ى دلف داضصالا ف

 ىلعةدراولاةيدح الا نمئالثلا قامالا يايا فاوكبل تاير رم ل
 قيافرتو هثالثلاورتولا بح ريو هللا ناق مهملع هلا بان الواو امنينثاواةعبرا اواكولامأو نئث :

 |١ ل.ءادحاوادحاو هرولضفهداح اند ريامتا عفشلاهللامحراذاو مهلعاج بانام ةبحلا 8

 ٍ ةيدرفلا فاما مهجر ياغناو اعْمثهدايع هللام_ح ربات د_>اولاال اه تجر لاش ال تح هدارفتا

 |١ دا دعالاربك اخ عقاولا ىلعمالكلا عق ةوامت ا و ةيدحالا وا

 || لع طقل روك لا ذهلو د دعالو عش لانملا فتلك نم داتا تلا زولف اهداح انالارهظتالو
 || هعمشلا نمةثالثلا فام عاستالا ىف تس تا اللا ولف نيصخم ىفالو صا

 || دارفالا لوا ىو ادرق سلك 1مل دخلا سويا فال ةيوتلاب ةجرلاب عاستالا قو ذ مهل محامو

 ةيدحالا ن نمدعتأ اواكل هاو كوثف مهلا ةحرلا تءرساف هر لحال أ ىلا برقأ ى موةلوالا اهلف

 رع ءلط سهالا اذكهو ةلوالا نماه دعتو ةعئشلا ىغاتضت لح الاقسسرثكا

 مهتب درق ىف نوكيى حل اءاعسالا ىف عدس لكأ وعطتي تح اهلهال باذعلا فراثلا فدل ةرثك وذا
 دعب نحرلا مم الا مالو ارد دنوعستو هن ات باذعلا قف مّتماق اهناغف هيلا اوهتناامىلا اوهتنا

 نايوركت ةجرايدرف لكاس عفش لكهدعبنيلا ل نيعساوةيئاعن : هءاقشلا ىف نولزان مهو كلذ 1

 نوسايم هيف مهو بادعلا مهنعرتفي الفوب هدلا له امأو كل ذر دعي هنعرتفمضرادااهذهىفاسيف ظحدل

 ىذااوه عمم لكدعينوكي ىذاارتولاف نوعستلاو ةيئاغلا ى مو ةيعْمشلا ن نماه اترك ذىتلا ةياسغلاىلا

 راثذخ ايفعبارلا ونينثالا نب تلاشلاكنيرتولا نين ري سيشل رتولاراندخأي

 ةعررالا هتعف ىذا!تااثااراث خب ةّتسلاوةعن رالا نب سماشناكو نانثالا هتعفش ىذإادحاولا

 0 ادكعوراثل بلاطو هدب دلل ةعب مشا! هده هن تءاج ىذلا ناسال ا ىئرتولا ناف هل مةمنمف

 هلنا مالابهالون نوحرلا م مالا قرص او لانه مالا فقواذاف نيعسساو ةعست ىلا ىبتشت ىتح دو

 معلا نمال ا مقلا ظعالا مسسالاهالودب لورانلا تاكر دو دنا تاحرد م

 ةجرلا ل وعم ىلا صالا لو ٌوفم_ظعالا مسالا ىدي نيب عزان مدل سلف باخ !بحاصوهفنجرلا 1

 ماَمم ناك نمالا ناز هللا ىلاانوب ّرقيلالا مه ديعت ام نيكر رشملا ن ملاك امئامهنك اسل ني راذلا ىف

1 
 ا

 اننا قمل! نال ضرالا هللع تةليص امد او ناك /ىاناوفلخ نيالا ويلك حو ىلاعت هللا لاق

 كَم 6 2
 دق
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 مسالا نم م نكلو 2 - يع كدعح رامباّحلان - ثورول العلا امن نوول

 ْ نب و اانوكت نا عني نطابلا نان مكح -انه نطابلا مسالل سدلوريغال ارهاظدحاواكوأف ر هاظلا

 نافنانثاهنعنوكبآل ىللاو نوكلا فنينثا 0 دجال حجازملانافةدخاوءأو د_-اوبال

 لكى قاب الدلاولاو نيمأو دلتالةعسطلاف بو م 0 أنهم دحاو هلدحاو لكشف كلذ نم عسوا مالا

 كللعفناو هدوحو كانثنم لكو نان أ ةدحاو نمز ىف دحاولا ملاعلا ف نوكي/ الام نيءامحاكن
 ةباثلاةدوملاو :دحاولا ةجرلا مكتءجو اهاتش.كنعبائاذاهبااواق الخ هيف تنكو هديرتامف

 هم كح وزووهذ كرادةةاهف رهظف هيف مك هسفن نه لا طعاو كهلان ةيصابسسلاك دو

 ىلحلاو ةيهلالا ءامسالا م كو وشاف دعت الكر اعرشش كلاكل متوكيو هيدحتتو انعيط
 وموذ دئاوزلاو فصلا, ك تاتو دئادشلا قكديؤَت ةمسدنلوةءو ةمسدق ح اور ن نركلاو

 كلوتو هسفكلءفدنع فتيو كلت ناوود هرضحيو كل. كلا لمفف هلا لمت نم لكو كتريشع
 لاومالا نم هتفرتقاىذلا كلاموه كلذف كالي راهم هئانتقاىفىلهتو كلوط ناطاس هذ مككيو
 مهردلاو ضورعلاك تباع ريغ ن دو راقءلااكت بان نم ةسو سلا اودي ونعملاو ةنطابااوةرهاظلا

 هءااو لام هنال لام,هلكو لاخاكت اثلا اراغو ماقاأكت انلاق رارق هومال لوةنئملكو رامبدلاو

 كتقرافاهلعىتلا ةروصلاريسغىف هير سها هملا لآاذا نكلو لاصغنالاو هنع هل-رلا دعبل املا

 هيبلطتقه ثم سناك دثءنوكيامل محتل اسس حبو رذلا كل خنوكلل هنع حي وردنا باطت سها لكو
 انطابو | اره قالتفلاو كل حاعنلاو قارفلاو قالتلا نمي عجلا هيض كل موديو قاوسالا ىف قافنلا

 اهداتقتًاطوتساو اهداهمتنطبتساف اهداف فاختو اهداكى دك ىتااةراحتلا كلذف
 ملا بادع نم كصخل اهدازرفس رحأت تنكنااهاتلد-و اهدادنعا اه]تددنعاو

 تاذق ذو كلامو تعلو لعد تكول ختان ءلكو مسجلا ظحلاو عرلا كذوو
 هلوسر هب ذوو كيلاهلز انتاامق ىلا كل لاف ءاموو هدصةنىذلاد ًالزعمو ءاضرب يذلا ل دككم

 هنيعوه أم هدينعنم هنا فرعتو هنمعلهبتشعتو هتركذام لكى قا هجورتلاذا كيلعنيمالا
 | هانا ٍلعدهقلا هجوهمفتدقفاذاهيشدهزلانم هيلا قلاع دام ىلع باخ |! ذه عمهترث او
 ناكو نوك ةر وصو نيع بح هثدب>او هنءةبغرلاو هيف دهزلا نم ىءاامف هفرعتنا الا كنمدارأام
 كيلايحاو عفانلاراضااو ' مناملا ىلعملا هئاف هنع ةبغرلاو هن ةبغرلل عماخلا هللا نم كيلا بحأ

 اب كلع عم دوءملاودياعلانيبرتسو دوص#م ا نع باخ وهام فعلا اعدقاولا هلوامر نم

 | لسمف ٌكداهحن هكءلاب حاز هدصقتو هد ارتالام ىلءهرثؤدو هديعتلالا كةلخام هناكلعأ

 ديعور ديال ةلكاو مارق مك رصعللالو امعطتوملل قرعت الفيتا. 1| نيب.كل متم ئذلا هللا 0

 هريسص نم هدم قو ذو "سه نم هؤادو هترمش نم هريخ ُكِإذ دع فرعتف ةنعأد هللا نأ, ىتح

 ْ هللا دنع نم هيت ءاحاملرب داو بخل اهذهن مهّللاىلا را رفلاءلاسرالا ناسل ىلع لازئالا ف ممن مث

 سنا نوئهطبل اراكتا ضنتقتو ماتا ف تاروهتملا وافقت يذطلا ءانراو بتكلاو فعصأا
 هدذع فقينا نكمرالو فصاو هفدبالام فراوعلا كات ففراعملا نم لص ناجالو كابق
 كر دملاب ةظاحالام دع ىلتتل اوركقلا ناكناو سدقا ل لكنم سفناو ىلعاوهامدورول فقاو

 اهنط مكس ركفلا باص نال هءءافخال نيب ناقرف امهنبف نالثد هحولا اذهنمامهو ناس
 فزاعلا ىتلاوهنلا نكربو هيلعدنتعي سم"الان ناكامع هلزلرتو هنمهبشل ا نكمتو لخدلا هلو د ىف
 ذادالالا ف عماملاو هو نطل قمتم ودام ديد4_تقلكندوهش فود دم معن ذوه لب كلذك سئل

 [إ| هتادل عبج نعءانفلا هضعبالةدوهثشم ةمها!ةرودل ةدوجومةذا ىف لازئالف سمالاو مول | نيب

 ْ لدسلاىدهيوهو قالا لو, هئااوهدو مث ىف اتعتج اف هدوجول ت دجو هتاذإ نماسال



 الام

 هسفقن ع نءلضىوهلام ع
 هس دق نم هللا هرات ادق

 همك فدو ادّناولذ
 بحكم دنس هاكحاو

 رهاظ 2 ءوذلاهل'

 ىآدق ةلز نع رخاخ |

 هدو هناذؤدواد

 هسستح لع هفر رش

 قيوم لسان اء ةريفأو

 ظ
_- 
 هيك قاع هيشماو كر باوشعت هناك ظ

 نوكيامءالسالا نمو ىوعدلا هبيسوءال_ءالا لصافءاشام ءاشنم لاقاءالءالا الو) هنا عاف
 هلوقلثم ءال_1لاةراغ ف نوكجي, ام هنمو راثلا بع مهربصا اف ىلاعت هلوق لئمءافل اةباغف

 فرعي نءالا اذ هلم فرعبالو رابح أ ولبنو نيربادل او مكتمنيدهاجما ل_ءذ تح مكتوامنلو |
 ضرالاىف؛ ئهملع نال هللاّنا لعنان اف ةيسنا ايوهو أ هسفنا ىخ م لهو عجرياذاملو ىناشاو ىلإلا |

 مولعملاودوءام-أ ا ىفالو حاورالا ضرا اهرود نافذ رارسالا نم ةمعسطا | فام لكو مولعملاودو
 هللاو كلذ لعافادراونأب ضرالا هذه قرم: ىتا | ىهوامعلاو ةعسطلا نبي | ٍحاورالا فام لكو

 ل 1 وهو قال وقد

 بج 77 سس ب خخ حسم

 0 0 اهداس همروتستر هواهم [لاؤمار تير

 هللا ىلا او ردفءىمأب هللا أَي او صرتف لبس ىف داهجو هلوسرو هللا نم مكيلا

 هكر دت ف شكل ان ىذلا هلالا سدا

 هر زاب ك6 نوكا

 فايد اسثالا فر كهلان رككا

 دا تعم لك هن شكت هاري

 هب طسخت لهعءالف هلالا لح

 2 الذ هلالالح

 هكر دن ثوكلا ع هج ىف ىذلاوهو

 هدسصش ءاح 0 كدعادا

 ةفرعمو مل-ع نمو ري-> لكن م

 هير دتركقملان ىذلا هلالا وه
 هكحام ةلقف نكاو نوكأ دقو

 هتئابم ىردتال_هثكلانم ككل

 هياعم نم ىعم رك سلو

 هيف اورظناف هاوس ىردب سلو

 هيو ناوك الا نم ئذ سلو
 ةسلجت نم الا ثاردب سسنلو
 ذي دتىف ىردي سلام هاطعا

 هنادي ندم وا هلداعت ن 0

 لعلاوريثكل اريخلا اردو دهمكححالا هيديرب موظنملا اذه ريهانا هنمحوربْلاياوهتلااندياراسعا

 يلا دع ةعجج 9 تءاجتنا هذل- مه تاد 0 م رمال

 َهَق هد ا ناد ردقردةءالةذلو ةوالتانهلا دج اةنلا رتط نتن وفلل ونالو

 نارقلانيبرك ذلا اذهب عمدفنآر ةىف نارفو عجب قي رفت وهف زيسققيرفت قليلا نينو هللا نيب

 ”ىهلا مسآو نطابوره اظن هناك ةرود ”ىأفو ع" ىأ نم ةدالو كءلعهلنم لكشف ناقرفلاو |

 مد اة لا رورحامي نادك كنون ”ىأفو ناكعون :ىأ نس ذالوهليدغ از كوالا ونت اقا ٌْ

 ةدالو هلع ئالوةدالو ك_لع هلنوكف كب نيعركذلا اذهىف كنب انوكيدتن كئاوةفاكو “وهلا ||
 كلبافاملكو قاع ن نماذّنا «اهانا ىثاتداو هلوقب جالملا هيلاراشاىذلا ماسةملاوغو |
 ثدح ةئادولا ف كااليد- لداخل نمكيراقواكحزامو هامشالا نباتا دولاتمالا ل



 أوي

 همكبو هقبكب تاق كاذلف « اهلك هتعق 5555

 دكا عرض هيلع همتاةلالدف مدا انمدآىب هبا هلع هعساةلالدى م السا | < .لعدوواد ناكأسأ
 اد[ دم ريغمدأ فورح ناد ضرالاىفمدآ ةقال ح*رصا<ض رالا ف نارا ىف هتفالع

 | لاصتالا لب ةيىذلا ماا فر دوادزيبو هاب قرذمدانأالا كا دكدواد فورحو ضءببامضعب

 |فورحلا نما داو ل قل دعجودهاوس فرح هءلصتال د ارخآ هرهللا قاف ىدعبلاو ىلبقلا
 | لصدغذخ وع امسالا فهن" سه ثلث مدآ نم دوادذخ ًافىدعبلالاصتالا لبشت ال قاادشتلا

 لادتالا ل_.ةءالىذإا فرااو هلك دما دهم ناريغ لادااو ميلا امهواضيأ هيثلث لسو هيلعهللا

 ادن تنكول سو هيلع هللا لصدلوقوهو هدعب ١ ئددوه للىالو هن لع ىح ارخآل عج ”ىدعيلا

 ده بساشنف دح ًابوه لصالو هيلصتبف هللا للخ مكمحاص نكاو الل ركباناتذخمال الملخ
 دوادكمد[ى لاصفنالاو همذ لاصتالل مد ان ضشنلا ةمسانهلوالانيهجو نم مال اامهملع مدآ
 ىتاريظنلا ةبسانهىفاثلاو مهتم سءالا رخآىف ىنع ا كلذلا رختآانت ايف دج نمىلا دالك مدكن ع «مملاو
 تحبو ماكلا عماوج ملسو هيلع هلنا ىلصا دجش ىطعاوامهاكءاعسالا مدآ لع ىذسا نوك ىندشو مدآ نيب

 ماتت نم ملسو هملعدتت! ىلص دع هم سانلاو مداوي سانلاف هت ىف مدآن م لساننلام ءاكمتلاسر

 1 دووم مدارظ:فقاول تدع هنود نك مدآلسو هماع هنتا ىلصّلا هنالرخ أنتن نمو مبنم

 لسد هلعدشا ىلص در عودو ةنسنتس هرعنم هاطءأف هرع لقت ساف ركصذالا
 قرافدق هنال دوا دنع عرق مي ىف ملسو هم هيلع هللا لصد ةروص ىأر همن م ميلا ىلاهربع نم

 هءلع هللا ىل_طد#ت ءاول تح ل دقهرع نموا داك انعا جا هتيطع ىف عجر 5 لادااوفاالا هير
 ماللاهملع مدآ ةفالخ ىف ىلاعت هلو ةذامهّةعىف نيرعتل ا ىلع نيتفالذناب قلاب رصتام أف لسو

 هيلعدو ادى ىلاعت لاقو هلدوحتلاب لت لما هيلو مداديرب ةفماخ شرالا قلءاجىنا

 كال 3 بدسو ىوهلا عم سا "الو مدآىفل_ة:ملام هذ لاق ُمضرالاف ةفلخ ل اناعج انا دوا دانم السلا

 فرح لد 1 او "لج لاصتالا فورح نمافرحهم-افورح فلج لام

 هسصن ناكف ببصن همها نم ناسنا لكل تاكا تان هما نا ل_عذ هعما فوررح نم رخآ
 ملفي هسا ن مفرح لكدارغنال ىوهلا عيتبالن ا ىلاعتو هاصوأف تنتشنلا نم همفام هسعسا نم

© 

 | هلل

 ل”,

 هناالولف هوجولا ممجب نم درف وهذ سه هفورحو هن الث ى راهن هناكرخ قاهوحو ةيدرفلا»قهلّنا

 ض هاناه مم ىف هسنتلا قيرظ هللا هلعااعدواد كلذ ٍلءاملو هاصوام هللا نم ةصولا هيف تعقد لباه

 لعب موقللانمكيلا هب تمحو اع م َظ اوكءلء ريكي دحاىوه عش ”ال ىا ىوهلا عشب ال نأ
 ه>و نمهلثا ه_هدعف لاصتالا ىضتمنال د وأد مس ا فورحو لاصتالامالا م كح هلام ئوهلاَنال لاوه

 لخملاىوهلا نيبو هلس لئاطا هنا نم رتسلا لط ىأ هرر رع لاجل هاصواملف صاخ
 || ىلا طقسو كاذف هَقاىلا عجرتباناو امك ارز ولا ذل كمل | ىفرثؤف هب فصابق هبل صل

 ا اعوجبر هعوكر ناك ةءاتلاناردملا قاهر يثأتذ ٌزتو ءاوهالا هطتستنأ لبق ادابتناضرالا

 || امئافامستنم ايشد عل ىوهلاءاسالف هرافغتسا ىفهباط ىذلارتسلنيعو وفه سفن نمدلص اىلا
 ديعلا ةحرد طخحياممءالمالا سيلو هركسو هللا هعدعو هيصن لو هنعحارف هيف رثؤيفدار < نع هدر

 ظ نمكدييوءاشي نم كلذ ىف ليوأتلاب ليسو دات 7 لثمالاف لمد هالا الا هسا ىلد دام لب هللا دنع

 ل مخ تنأوانجراو انلرفغاف ماو قع ان نم ىدّموءاشن ن هاسمب لذ: كتنتف الا ى مناءاشب

 1 عراد مهكر: ةنينؤ الن كيما مهرتس نم هللا ذاسمع ند دح- أو رمت ءاسين الا سةنفنيرفاسشلا ِ
| 
 | رعش مواعم ماسقم هل لكو بنذلا ىلع ةذخ اوما نع هللا مسهرتسإن ههنا داع نمو ا

 كس ل تلي
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 هلا لص”ىبنلاَنالهيالا ىنكيالوه هنا هبحاص ىطعب ركذلا اذهنا هنمح وربْاناو هللاان ديا لعا
 لولا هناممءارووهام هنيبو كش الاوهداف بتاج وهناك اك ىم هللا ارو سدا لوب سو هماع

 دقلاو بامسالا بخ هئييو كش .لسرا مث ةهج اوملاالا كنه نوكالف كلمقوهو رخاالاتنأو
 فال:+ اللوه ى هام لاق نمو ق دصو» ىب هلاك نكرع_ثثال ثم نم هلاروداهلهجو تاداعلاو

 هذه تساةروصا اهذهّنا عل طب مف روصلا فالتخا هنلعلاز ع هبت هنأف ق دصاهيفهارب ىذلا

 اهتوكو بالا قمح ن نعل -_هذوود ىهاماسملا عطقي بسلا اذه وهام بسلا اذهىأ 5 ّه وصلا |

 الا نكي ناو تذلتخا تاووه هلدع ىهكلذك ةماخغ اواةدمسساا ىف ةدح او ىهف تفلت> ناو

 هنوكو كهجاوهنوكى هاع حدتيال هتخاكو هتهجاو اذا ىعالا ىرتالأ ةهجاوملا عدت الفالاو اذكه
 نيعىفهدنع تاأو كشالب :لظأ ا ىريىمعالا نوكعماكش ةهجارملا مكح نءهارتشنأو كاربال
 هنوكعمقدددو ةه+اوممويل اانالف ترأرلوةمف توجاوب هنال َةلَظ ككر دف اهاريىتلا ةلطلا كلن
 كح وهف تدهش كف فو تالمك كي ةمهلالاةرودل نال ىلع هلا واهو ع رسام ءارواف ىعا

 ادو تقم تنك امامود_عمتنك امالولو دوصقملّأو دوحومرخات نك اذهلوهمسح تنأاك

 دو-ولاىفامسعان ا هنملعلا ديرتنا عصام كودك هك لع ناك امالولو كناو د عصف

 ئىنواعبال د قدا اسفنأب . علا تعا شاملا نال كيالا هشبل بس ااا منوكي نأ
 تنأالاهدهد مام هنال هيسح تنأو ى ىهتتابلا ىتلاةباحغل | هنالك مسح ناك ذهل قا انالا هسفن اهتم

 دو>ولاءوضي تسلا [مهتلظا تستلاىذلا ضحلا مدعل ا نيعودو لالا الا قبامو كلعكنمو
 بدن ناو كيلع يله ةيسنلا هذه كملع لتس مل مدعلا كلا بسن نان كن اذينيؤرطلا تلب اةفروذلا
 ك.فىذلا مدعلالظناف دوجوه كيف لايالف كل ترهظ هيىذلا كف هنوضا لسيما دوجولاك ملا
 دوحولاءوضناف مو دعم كل ف لاشيالو هسفنلدو+وملا قاةعسا قست نا قالطالا ادد ند عنمب

 زماان كيلا ع |تيدصأف دوبجولا لبةمال نم قاقصس | هتسن تن[ ىرلاطالاادع كل

 دوحولا ب ممتع معو لا ءالص-حوزاوملاوناكمالا ىمست ةلوةعم هم

 مسا لسحو امن كوه ثمح نال نكم 207 نكمملا نيع ناكمالان ا كدوجوملا نيع ى مو
 ماح تنفق ةلاحالاوهو قلطملا مدعلا ىمست هميم هاذا دوجولا ليم الىذلاو هو لاخلا مودعملا

 تفل الا ف ب> اولا رئاو ب اولا فلاح ارث الل الول نيمكحلا لماحو نيترودا ارهظمو نيفرطلا
 هلطالا ك نم ىربال هناف هتروص ىلعكنا لاسقا ناسا مدعا] ناك ولف مدة. الو مرن ال ىذا ا دمسلا

 مدعلا كلهجودد ونا كب كإعفهتروصك_.ةىأر هنافهتروص ىلع كنالاسةةمالك دوجو ال ناك ْ

 كتروص ثدح نمال كنار ثم ند ممل“ فءاوسو1اةروصو لوهجا م ولعملا تنآفهجلظل قلطملا

 لاس اب ملعلاذ ملعت ال كرو ثيدع ن نم تنآف عيال طاو قا تاء كتروصثء> ن تع

 لسدسلا ىدهم ؤهو قطا لوقيهتناو تلمع نا هتنانلعلا ن مرك ذل |اذه كدطعي ام كت رعدف لمصغتال

 ا

 هيررفغتساف ةانيفاعادوادنظو هلزم ناك بطق لاح ةقرعم ف هنا سو رشع سماق اباندلا

 هعن ءاللا وه ناتنفالا

 ةددتنلا مركلابرلا رفعت ساو

 اعأمَد قداا ركفلا ندرذحاو
 جوك اا ومع قوذ نتاشلا

 35“ وهو هندإ مولسعلا نا

 همك كلش ام اذا نكساف

 هلع َّق نايمعم 6 7

 همسيهق نم مسهف ىذل|ىود

 هعز ىف ىذلا لقعلا نمرذحاق

 ةماكو هدفك ل
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 أ هوركملا فةنوطبملا ةجرااندلةلوقل جان نميلعلا اذه ءاطعأف العاندأ ن :مهاشلعو لاق مث "هللا فى ا

 | نيتجرلا زيتاهنيب قرش الذ رادملا ماقا ىلوالا ةجرلابو ةشسلا قرخو مالغل لت ةجرلا هذهبو

 ابفام ةققح هركذب هدطعتف اه ركذي ىذلاودام ركنا نع ةجرلانافركذإ!اذ هبح>اصالا

 رذلااذعّناٍل_عاواذ_ه لثد ىلع ةصي رح ىف هنالااها رووطال هنافاهب قشعتلا نم بلطنامنأل

 9 يالتالا اكو اخو ىناتتتو هناحس هداسمع نم هزك ذي ن مف هجرلا مكح»- بجو "ىهل !فد رعت

 ْ ”ىأف هلاوحا عيد ىلاعتالادبعهت وكلالا هير كصام امنة دبعلاةيانء هتقاسامناو 5
 أوه هتيدوبعل اخ ىلا.عتهدنعهبر ةجر هركذتل هفاوامر ةتيكريك مانقملا اد_هىف هللاهماق ا صام

 وهفصخشلا اذدهنءردصئ؛”ىأفديعلا اذه دنءاما امر تلعأت هترك ذىتلا هيث ابرلا هتهسر نيع
 ويحسب كا كلاس ير دس ست ودة ربعنا اذه نمو ىلاعتهتلادنعلومقم

 عرمشلاراشأدتو هبصتغع أ نمهللادنع بّر قم لكحا دبالهناف هصضو هيزامع ىذلا
 هضوهئاب سل هدحو هير جاش نا دبالوالا نينمّوملا نم د>نمام هنالاةفاذهل هن رعتلا ف

 دبعل ا اذهل ةمامقا | تناكمن صةخيام لص ل تاذف هي هتجر مومو هو هيلع هفنك عشف نات

 ىو ةرخ الا: راد! ىفدرها هلا لوؤيام ىريف هتماسقهل ل هعت نم هلقادا بع نم هنال تناك مح
 ةدحاو هل_لىف امن«فقاوماهيفانا ناكو اكو ذاهاسب ًردقو اندلا" ةامللافنمؤلل قلاىرشلا

 هنلسساف ةليدع كاذو هتعسوام فرقولاردق ىلع هللا 6 تءسقول عوجرو ذخأب ف قوم ةئام

 كاد ناكو هيقطنلا ىئتكعالام ةجرا عاسا نه فق در قايل ةئاعستسو نيعستو ثالث
 ىناجلاريغامأو ىناملا ديعللالا لددتالو ديعلل لصح اذا نسج رلاركذب ف كف ةجراركذ عاسنال
 هدابع قزربهيو مه دحومو مهكر شدو مخمؤومو مشر ذاك ىاخلا هللا مدرب هب هتلخ ىف هللا ةمحر نيعوهف

2. 

 ا دوجشلان مودعملاودو رينا بظعي و لسرلا رثكتو نضرالا بصخخورط ما لزتورصتلا عمي هوا دلا ف

 | رهظي الق تمهفناقحو قلخ نيفرطا ىف ااردقلاو ءاضقلا مكي اهلعرهاشف .تاانحلا نيعف
 تصكذو مادقالا تلز انهو كر لعلا نم هتمطعأ امالا كلذ هلع كالو كنعالا كنمالو كلذ
 ا ماسلا ب لا.غلا مكجملا | ماهواللو ماهو الا ناطلس ماكس>الا ىلع مكحتو ماهفالا امماقعا ىلع

 ىذااودو مهولا ةعزو ضضعد نم نطلاواريخ هب نظف هن ديعلا نطدنعالا دحولام هللاو ماودلاو

 | هللا ىدعامّنظااالول هتلاوذمنا ّنظلا رضءدو هقلتاريخ نظف لحتملا يدعتلاو لحما باذعلا ىطعي
 هَقاْحي هللا ةجر نك ّنظل ا نم دي الف كرتلاو لعفلا ىف هللا ه,كحودو نامصعلا نم دب الو ادباقواخم

 ثدح نمالصا ا نم معلا لمص دحال ن كك . مهولا ةعزو ضعب نم هلعجو مهيفّناتلا قلخ نأ

 قلعت عسجب اذكعو تدب املاوز ىلءردشتالكناف دوهشلا ثدحح نمالا دوما ىلع هيمس ك2 ام

 بح اضدنعف نايثاوألخل اذب لحي له دولا تدح نمأل ةيطعت ام ىلع م كل ١قدن لَو ىوقلا قاب

 قرفف لال اهذهل هقوذمد_ءلاطع كلذ لع هريغامأَو ةصاخ ّنظلاالا هه لصال ماقملا اذ م
 هسفن ىف هال اخ لعل ايوا نظلايم ك2 له ام ىطعملا كل ذ ىلع هن م تكسمءءام نيو هولا هطعتام نيب

 ضءداذهت تمهفناق َولْح نم م ىدحالو لمع ن مبرزع 2111001 ادلانيعىف ةههش

 مقسم طارصىلا ىداهلا لدسلا ىدبم وهو قالو هللاوركذلا اذنه“ '”ا هنن ام

 رعش همس وهف هلا ىلع لكو ب نمو هلم ناك ب طق لاح ةفرعم فهن امس ورمشع دارلا بابلا

 همسسح ىرولا هلا َناف هرز ىلع نلكصو-. نمو

 يش هموداراح ل ف || لوو قتلا تفؤلا لاذه
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 لور ايلا رامبل قتلا لكىوقتلاب نم رة ور 50 سايروس ول نوفر

 انغاو سهى لاو سا الاو ساوملاو تاسودسملار/ا رسل ملعلاو هود_-| لكح هللا ل مال ىذلا |

 زونكلا حاردتساو تاسمملاٌلاردا بح ىلع ةلوم م سوفنلاّن اكل ذوهلوةنا.ا نورث تحال اءله>

 نافاس ررهانطلاب ع قرتالو كبت قت اف دور ومالا تاتش نعاشصلا وى للادعملا عفوزومرلا للتو

 هلود. ريعبملا اذه ب> اصفدح | ىلع ىعالاعدنعرا هان مو منيب أ اهعر فاه دنع كلذ

 لمح لعلا اذهل فشكلا بحاص هكرداىذلا كلذ :تادحا رطاذع رطاعال ام رهاوظلا هذه ىف لعلا نم

 روظتو هردقمظعي كلذ دنع فئكلاو ملءلااذس هبحاص هبلعهبن اذاف هترودالو حالا ذرهاظ

 مسالا ن مدلك اذهو ميظع هللادنءوه انش هن < ناك ام هنا كل ذدذع- ءبو هزت زاناو هلك

 وهلرالارطا1ناَناىرتالا لئاو“ الآ قوهامنا هكر, ناورومالا فمّدتَالاهاىذلا ر هاظلا”ىهلالا

 ةرظنلاكاذكو اضقااوردقاارهظ هفو ..اذملاو ةعدعل اهل ادبا ىطخال ىذلا قداصلا ىهلالا |

 ىلطاتال ةدد اهاك صور ازالرحرلا مولع نس ىذلاوعر قرالاتكرطكاز وزال عرج 1ر1

 سض:ثيدحوهف لقال ارطاخلا دعب ءاجام لكو قياوسلا رداوطلا ىه ل ثاو "الاف اهبمعصت ةصعلا ليا ديا
 نطفاافاهءاروأمىلا قودتا! لوّةعلا ىطعت ىب هو ةئطوتااو دمهم لؤالار طاخللف هرثا ىلسععىعي

 هقنافح عجب قوندس د هلع درو ىذلا ,لوالا رهاطظلا هالا نع لوزيال رب رحيل هسصملا

 هرثا ىف هماع دربام ىلا لمس ذئح العلب قو هلص> اذاف هيوض تاغ ىلع ف قيو هتروص ةنطعتامو

 لوثالا لمص ىف طرفنا وهنلع و بلدلا هناقلسوجان طابلا ناكر هاظا | لهج نا هنطان وهئىذلا

 لالا لمصةةرخ ”الارطاشلابلعلا ل صحت ىلع ص را نمنالاطب رفتةشارختالا لص فتاك
 مدهنلاف عجرتسيال ىغاملاناف فوانا هتاخد ةفءاجرلا هم دعت نق مول ءاحرلاو فو مالا لوا

 هفوخ ىواستن م نمؤملاف هناطاس هعنمدةلحلا ىف ءاحرلاو هّدربهل نموهنع بهذووهناف دقو فوه
 فعذناسنالاأشن لوأو 12 َْئث لك لمعيسا هنأ هدنع هي> اصدح ا لضفب الهنا ثمدع هؤاجرو

 ]| ىو هناف هنوقب ءاحرلا هبت أف فعذلا اذه دعب ةّوقاادل نوكت مث هس: ىلع فول اهم دم هفعضاو
 اذاف هنطومهيىّد_ءّاللقاعلا نكلو 0 و رمطظ«فتاليوأتلاو موإ_ءلاىفهرظت
 دارفنالان ع ءاجرلا لزعفراعلا لقاعلا دنع فوذنا لامع_باب> ونام ءاجرا وق نم هلرطخ |
 يت كذلا لاكلا هتاذ لمكتنا ىلا كاذك ل ايالذنمؤملا كاذف فوُلاهعملرشاو مكمل

 عب رشتلا هوم ب بايهنق قلغاىذلا ”ىد 4 1نامزلا اذهىف ”ىوبنلا ثرولايف هللا ابلواهبلا

 ْش ' لوافهتلا لها هيلع ل دياحوتفمر ارمسالاو ةمهيلالا مولعااننصاصخالا كح باب قو هتلاسرو

 هنوم نيح ىلا دلاةايحا يف هؤاحروهفو> ىوتس !نع هللا: ءحرك ذلا اذه لها هيلعلخاد ْ

 طارمص ىلا ىداهلا| ليتل قالب وهو قالو هللاو هفوخ ىل_ءهؤاحر بلغ ضراذتحالا دنع
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 متجبصا
 هدبع كير ةجرركذ صء.هكج هلزئم ناك طق لاحةفرعم فةئاعدخو ريثء ثلاثا بابلا
 م اركز

 بر بران هللوقا لزامل برا ةحر قير ذ اذا
 كوم لك ىكذلا اذومولعاف هير ناك نا دمك أ ايلا اهلّن ا

 ىداهمو داه ند لاح لكى ع هك قاذلل نحرا 2

 اناعلالو نايس دع ل هَللاَنا ىلا _عتهملاجوأو نيملاعلل هي كر زامو ىلاعتهنا لاق |

 ةجحرلا ىهولعلا ىلع ةجرلا م دقف اندنع نم هجر هاضارمدلا هدمع ىف ىلاعت لاهو هجرك ةعباماو ١

 ءك



 المحل

 قا ام قولان يع ناكو لو ناك ام قدا نء دّرجتول قانا نا اعط معبف ىصعلاو ضرالا انام |

 مدقلا تافص لبقواعرمش ثودحلا تاغدلبةفنيمكك-ااضيا قتلا لمقيو نيمكتملا قلك السقي اذهلو |
 هاطعاامع قالا ةرثالا ةبسن يب عجبدناامسهو نيمكحلا قالا لبقو هيشااهزماوهتالةعواعرش

 امن نكي لو هدحوا هنا وهو قولا نم هشفرثالا ةم_سنبو عضو مري-غ ىف هانر كذاك هي لعلا ند

 لاو الا نم لاس لك ف دحأ لكل رهام نكلو ىهالا سفن ف لزيإ ناكر ةلاقادو+وم نكي ل ىذ

 نا.هربو عب رمل : كلذ نأ دع نأف روصاختالا ن م صدخش لك ىف

 ناف هريغ قد رطهيذ <”ىركفلارظنلل سل هللا اع الا نوكيال ىوةتلا ههنا ىذلا ناهرفاااذهو

 ةبمتشملا مولعلا زيتي رطلا ناف صاد العلا اذ_هوهاق ”ىركتلا راغنلا ىف ةباصالا هللاءاطعا
 ىداهلا لسسلاىدهب وهو قا لوي هللاوك ا ذل_عاق اهباشتم هياوناو قوذلاب ةفات#ارودلا

 نيلاعلا برهتندلاو مقمسم طارصولا

 اهريغادولج مه انا دب مه دولب تديغنالكهلزغم ناكب طق لاح ةةرعمىفةئاع نو رمش ع ىفاشلا بالا

 امول_- تاذدعلل هللا لد ظ ادواج ببهللا ضنا |للاكح

 ادولخ مخاىف موقلاثروا 0 ىهت ادما

 | مهيلعومهتمهتئال ءو *م هللأ
 اديدملاميعئلاوزوفلا اوكلم | | مهض ةداهثلا تدأ اذاف

 آد كا ودبلا تنعي

| 

 مكدع ةداهشلابىاهللاانقطن اولا انيلع تدهش ل مهدولااولاقو مهءارابخ |ىلاعتهتنا لو

 ةمطانلا سهلا تناك ا مينيضار ريغاش لا فاوفاكو هللا دنع لوا! نولوبةملودع ءادهش مهمال

 ناساو رصبو عمن نماه>راوج عسب ىلعو مهيلع اتراماو اهدكح نامز هفمهفترمدت يلا وما
 ةدالملا نم هلع ىهامل مسالا ادهم دوالا تدهءامناو بلقو لجرو حرفو 'نطبو ديو

 ساسحالا اهو دربو ”رحو قرحو بريذو ةحارج نمهراكملا عمج اهتاذب قلن اهنال

 37 كيلر دال ل ةرأل تكا نالنألا ناك تاتا اذته يعول كارلا سمنلا ندع هو

 نيبحملا ضعب لاك سوسحلا باذعل كل ذ ىف منسم دللساو ةذاكملا سفنلا با ذعىف بيس هش هب هللا

 بصب يعم لهف
 ب اهي مسلم

 ميقس فرط مياس

 مع بدعم

 قرالاىنآيورحزنت ىدع ءوساايةرامالاممسوفن هب نورحزب هللاركم نم نيفثاخلا ريو ه ريجهل | اذه
 عطافريغوهف باذدعلاو ةرفخ ا نيب هتقشهراصخاأ نه هسفننعهللارك ذام كلذ بسو اعاستاالا

 ىلع هوقو اددعح رثف لضفلاءاعما ىرتو هقح ىف لب ل ةيهلالا» اعسالا ىرتكنا ثني مالا دحأب

 لك تعدو ىلا هجرلا ناد دععقبامنا ءاممالادد هنيبلباقتلا نا ىرتو ما الاو لدعلا ءاعسأ

 اوعطقولف مراح ان مهوكهسناو دود. نمهودعتو تافلاخلا : نم هويكتراام ىلع ذم_هءّرْخ ءئث

 مه د.س ىّدربالام اولءفام ةفئاط هيلا بهذاى ةيورربغنماولام نا ممنمر دصام ىلع ةدخ اوما

 هنولنشالو اعبط نورة همكح تدق نوريصر الا دلة ايلا ف باذعلا ىفمسمنااوأر دقممن م 2

 ليوأتلا فركمربَغ نامالاىوق ناكّناف ىركص ذو ةظءوم هال فئاملا هلعحفاريحالا
 توعنلا هذه يمقن :) ناوركذلاب عفننا فراص ةنطابلا ىناعملا هفرمدن ال رداظلا رج ىفاضتاخ

 اطرف هتفص هذه نمسا ناكو مشع اوهأاوعشان يذلا ننناكصوهعبتان مىكدراو قدرتل راف ْ

 فراعملا نمو .لوالاورهاتظلا مسالا ةهلالا ءامسالا نمو دمصعلا لاوالا نمرك ذلا اذهدل جنيف | |



 | نحل 2
 ىدهلاا لالخ هلمل تعش

 ايداع هقرشف ر-هظدو

 هل لعل كحف مو

 اتتار ىدهلاق دفا ناكف ١

 هناشإ نيب هصعسقيل

 هن اح امم ىف هرصبتا و

 5: امي ا

 امتوق اهضرافف نزذيو

 هم اواناترف كن هللااوق نا هزيم ناكب طق لاح ةف ا |

١ 6 
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 ه لاق اك
 اةءاس اىداهىدهلا رؤو

 انراق هدادع ن

 اراشهب رسغىف علطيو

 ةئاف هب صاخش لك ىلع

 اَمَتاذ ىدول!قترل ناكو
 اكمل اخ الح هبوقريف

 اعطان هب اهق ماق اذا

 الاخ ىرولا ف اهبنوك
 مو زورا فام

 رعش قناامقرفي لولذا نافرفاا ف لصح هاوةتدّرب ىَلاَناسدقا!حوربلاناو هتتاانديالعا

 موهدسمو دوج نيبام ىهالاف
 هو ركم لكان 1 هلل اهو نكح

 مكي اهو بوب لكفدل_عجاو
 1 الو كادت ىردبال قى

 ههيحسلا ةنو هيش رع نك

 هوركدو بوب نيبام ىهالاو
 ه ولام 11 َْق مكتاف و 0

 ذه
 هر راقاو ىزذديال قدا هنككم
 ةانق ههل5 لف ىلا اذ-يهف هب

 هللاّدب قَرذدنَتَف هحو لكى بعوافال-خوا اًدضوا الئمهدويعم ل« < نأ اماواعال ناسنالا نا كلذو

 ناكرسفلا ىوس سلو اصاخان ا كرف نوك,ن ديال ىوقتلا همطعت ىذلا ناكر غل ًذ-وفٍلاغلا نيبو
 || نال ن اقرفلا !ذهىلا لعللا بناتاو هناذ,نافرفلا نمد نآرقل اناف نآرقل انيعف توك ىذلا
 وا هروهظ لبق نيعل ادوجوم لزبم هنوكع ماتت نم ارووظ اء نوكسح.نأاماف هنت اىوقتلا
 نئأ ةعرفكبو هلوشي هيقعا هئاق قالا نو دروهظاا الا وهامو نكي ل نادعد هيف هقاخ هلعد نوك

 بش موم ذم لكن ع هلةياهو هسفن لعع نأ اما هيرداوة:ىف دبعلا ولذالفروهظاا دضرتسلاو رتسي
 كاراهلوقودو هتنانالا ةّوقالو لو>الوهو هبالا اهل قطيال: 3ث لكن ءهلذباقو هير لعبموأ هملا

 هنعامم ىننت هلدباكو كسفن لعت م اعبط ةهوركم هدب وم<# ىه ىتا ار ومالا دنا دش هب قدف نيعدسسن
 ةمهلالا هؤاعسا كل ىلهتفةدش لك لع كا ةياقو هنوك كل جني فاعبط بودحم دو# اعرمش موم ذم لك
 لل ىلكت”و هوركمو مومذم لكملة باكو كناوك كال جابو ناكرغا نما ذهواهعاوناو اهلصافت اهلك
 ىطعيال هللا ناف نيتلالا ىف هللا دل د .هفناقرفا ا نم اذهواهعاوفاو اهل.ص ام اهلك ةسهلالا هام“
 ناقرغا االولو هلئاز لامكلاو تران'لعلا نا بحال نمو بخ نم لالا ىطعيدقو بحي نءالاملعلا
 ىلءعلاعلا ناك اذ هلو كلذالنوكبالوءلثمالا نبال *ا١ناف اناكرف ىوقتل ا تناام ىوتقتل ا نيعىف

| 

 مس

 هنلاب همش ناك هلع هملء بلغ نمو هس أ أ اوم علا هّمان مش ناكهعبط هيلع بلع نأ ؟ىلطاةروض

 مدعالو ضااخدوجوود اخ مدعلاو دوبولا نيبو قدساو ةعسطلا نيب لاعلان ال هماد هش نهىوقا
 نم قلخ سلذا قام سلو قاخ هنا كنلا لو قع سدلو قح هنا كلا لمعي رس هلك مل اعل اف صلأخ
 لامك بالو قرص امو ا سه م نأ ه هارياعفروهسملا ىف كشنالاناف هجو لكن مق حي سلو هحجو لك |

 || لعل امل! ناق عاس ااوذ: نوف نآشلا قيو كثب ”ىء ص ىج سل اف مست املا مد رهمن م هيلا لك 1

00# 06 

 هن
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 ق>-ن + ءانشقلا و هللا وحنا ميدل !فدرودقو مهم باطي قحهدامع ىلعدل هللا ناف ةمفخ

 هاذ ىلا قلل ةمنّنال قولخلاىلا قاساة يس نمعصأو ما هللا ىلا ولاهم _فنالقولذلا

 فرعنم د.عسلاف هنعةكاكتفت امدنال لء+ هنكلو لعاب قؤلخلا ىلا قا ةمسأو لعاب ىهام |

<ىقشلاو دمع_ىلانيب ىذلاو اهلهأ فرعالو قوقل فرعي ل نم "3 -ثااواهادافاهلهأو قوقلا
 

 مه رخأالا فرطلاو نورصص_ ال تاما ظ ىف مه ةفئاطلا كإدف اهلظو مهلظواولهأو قولا فرع عند

هال ونوءعداأم دنعنولت_ءبالو نورمهام دنءنوع>رال نيذا اىمعلا مكمل مسا ا
 د_:عنوس 

 مهلنافاهلهأو قوما اولظ مملافنيملاظلا مداوناكن كلو هللا مهلظام نيدا!كئاواف نوملكستر ام

 ةلزتممهسوفناولزناف امي نوعمس ان اذا مها ناو اهب نورمد_.انسءا مها ناوام نوهتذي و نولةعبان ولق 1

 ريتي نأرصبلا بحاصل بجو ىتل ١ يوتا هلق مما هنلالدحام ماعنالاّنال السس للضا مهل ماعالا

 تاوعسلا قلخ ىف نوركمتي يذلا مسهف لةسعب نأ باقل | بح اصلو عمسام عين أن ذالا بحاصاو
 تقةاخاماش راولوةب نأ مهلعلاوحالا سم لةةواورصباواو مسام ركحفتاامهطعيقضرالاو |[

 ةمكحل اهةاخ نذا هنال هتلخ ىف هلع ءلعلا باس | نعاهز:مهواعس نا هوك سف كن اهسالط انا ذه
 هلله سفن لع هني هبجولامالا هلع بج وم متامو هيلع قانا تيجو | ةمحخمل | كا: ن'اكف
 رادلاهذهىف ةعسطلا الات ساو ران تادعاتس ركام رعتلا متوريغال 5 دعو ق دصا هئمان انما

 ذلقا وسام لك نيوكت ىنعاني وكتلارهظب اهمغذ ركذال ىثنال ا ةلرمع لقعالا مال: لاسعفنالا لكتاب اف
 هنوكرامل اهاوبق وهام اامناطلسةؤقناملءاموابهناطاسة وق ىأر نم ىأرالف لو دعم سهأ ى هوأ

 تانآن عمهفرصذامهسفن امهاسنأن ام قا اونواهلاهوفاضاواسولني وكلا اومن اهفقحلا
 فرمدلا ىلا ىلا مسه نيعسق ىلا قلنا من او قدا مهةصو نيذا !ىنانآ ع نع فرصأس هلوقوهو ممسوفت

 ىأرف نيعسقلا نيده نمد>اوالووهام ماع هشضرهظخ زربامهن روهظذ فرمصأ | ةعسافل | ىلا سسقو

 اهطعب لولو اهةحاهاطعاف ةعسطلا هّقكست ام ىأرو هلوهف هطءي لولو ه-ةدهاطعأافَو قالا هدهسإام

 لمعلا ىف هناذإ ىلا وهاك نيعلا ىفال لقهلا ىفامتاذأ ى ملي ةلوعحع تسل ةعسطل ا ناف اهلوهذ

 دو>-ولاهل ولا ناذ نمعلا ىفزمجو لفعل | ن نع ولا قرتف دق لقعلا ىف ةعساطلاو ل عقتجا نافنيعلاو

 نيبقاللا ف مكان وكمل كاذو ىدعدوجواسهلام”ىلةعلا دوجولا اسهل ةعسطلاو ”ىلتعل او ”ىنعلا

 همدعقدوحولا لو.قوا هدوجوىف مدعلا لوبق قولذملا ىلع لاحت سال هانرك ذام ىلع مهالا نكي

 هللا مرحام ىلارظن او تاد "الا الا نع فرصا | مدعن الا اسيا !لمسالو ىث السا فرعت نأ شا ذكهف
 قا لوب هللاوهلاثماو همح اصاركذلا اذه هت أ ىذلا لءلا نما دهو ق1 اريخب ضرال ا ىف فريككن م

 لاعل ىربكححلاا ةبااعلاَّمالا ىهفريثأتلاو بهولاو 2 لو لومقلا ةعسطلاف لييسلا ىدهي وهو :

 راصالا نافذ هليعال هرانأ ؟الااضب أى ىللا نمىرال هن اياه نيعالاهران ؟الاملاعلا ىربال ىذلا

 دحال ٠ نكحالىذا!مواملاوهوءاوسلعبالىذا !لوهناوهذابمالا تسل هب ل قرلاو دكر دال

 وهام لعب /ناو هي لهما

 قلخ دوجولا ف اناحال || || مبطنيبو قح نيبف
 قحقدساو عبط عطا او عسيطيالو ق2 سا
 قفو هارت قل لكسف || (| انرظنناقفولاكقلكلاو



 بووسويسس سوس بسور تو بص ار حا ل
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 أ| فال انم بالو وهوه نكي لا ذاووهود سالف هنبعال لثم ال فاذعالو هفلخي نمئثلا ىلءريعضلا
 مكسماذاو هللادجوب انه بابسالا ىنفتث يف هدنع هللا د_بووهلوقود»و هدوجو هللا هفاْيع

 هللاالا هدد نعمت دحوامودو النبل كم لض نغَمو هاناالا نوعدت نمل ضرملا فّرضلا

 لحالاف عيالنا ووعسلا قيجاعلا جا هر غس ىف هب ردئاعد ف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لوي

 : ينااكلدماقبوبف وعر ىأئش : لك نع هللابونيشءانا مهديقف ددعالا لله أى فل ءاعجاخ

 || رهاط سعأ ع نم هقفناامت ّدسي قافنالا دعي قفنملل نوكي بس ىاف هفاخوهذ لاك اذهلو هموم

 ١ د مو ناش هيلا ل_صيناك ىذا الا نع ءانغّتسالاو نيقبلا ىّت> نطابفأ
 : اهعفرأو راكذالا ا ةفئاطلادنع وهلاو قلاب وهوا قمل ادب ود نم لوع وهف ءىثلا كاذل

 | ,_ظءاهئاطعاىف وهلا همطءيام نوكشف هنم”تاركذهدعن سلو صاولنا ضاوتركذوهواهمظعأو

 || ةلالدةيوهلاو ةمت رلا ىلعةلال دهن مسالا ناف هللا مسالا نم ىتح ةمهلالا ءاسمسالا نم مساءاظعا ند

 || نيماللاو فلالا ليزت كناف هللا ةظفل لول اببلا عجرب اذهاو تاذ| اري غر [سها ىلع ل دنال يعل ا ىلع

 || تتقوه تاقفةعضلا تنكم هي قلخلا قاعتا |امسس هتلعج ناف سف هللا له دنع ةفورعملا ةقب رطل ا ىلع
 أ اهلطباك لولا اهلط لج آن مماسةملا اذهاهلامدلعلا ونيملاعلا نعانغلاة < اراهفولعلاوا و

 قول ل_ءاهرص< نأ نع هين أعنيع ىلع لدفوه لف ةبلعلا لدن نم افيفذع فلان تكرذ لولعملا !َ

 || لع ىناعملا نمدل تءذواعاهلغشف ةيهلال |ءاعمالا نع ىتح هيملاع هنا معزي نم لك دنع اغلازئالف
 ْ لدامودل عضوا مسا لكو ةامجلاب”ىبلا اوملعلاب لاعلاو تب وشتلاب تمقملاو قزرلاب علم همه قازرلا

 || اهماكحا ءاعسالاف اهمدعواهتومث لاح ىف تاثكمملا اهتعضو ةعوضومءام-الاذ مكححملا نمهيلع
 | ريصت هنا ىلا الا وهل اىلاو هلك مالا عج ريوهلاودو هيلاق ماكحال اذه تاكل موقت ب وهلاو

 جو نللا لزج هللاو م-هفافهريغايسار صذامهتلاوا عب رصتلان وهلا الارك ذامواهاكرومالا ١

 لسسلاىدوي
 || نوربكح نيذاا نانا نع فرصأسهلزنم ناكب طق لاح ةفرعم ىف ةناعسجور شاسع بآبلاا) +

 دولا بنر للدم رواق دوجولا نيهارب ز ع فرصأس ١

 دوهشلاو دهاشملا لهأ ىلع || || امعوارفن تهز نأالف
 دو_طقلاالهأاهااندقاك || || اهانتلف مولعلااعانمرح

 !| امتاوىهالا سفن قريبكو هاش قا ارمغ قلك نءربكت نقهتنالا سدل ءابربكل !نا كاباو هلل اان دبا لعأف

 ١ دمع عاملا سلف ةدكك ىوعدإا نوكت دوو هل ناك اف ىاملا نيعىف هل دو-وال لاح ىوعد ى»

 | ءاربكلاهلام لت ىفالا ترهظام ىوءدلا نوكلال ريكس لحلا ىهسامو ءايريكل اهل ماو قمل الا كلذ
 || ادحأ فرمصام هانا ملعاو هرمصبو هعمس هنا ناكءاساك ىلا نيع يملا نال ناكف قحهؤاعدا و
 5 هفرص ىلا تان الاونآشلاو مالا هيلعودام ىلء م الابرلعلا ن ءهفرص دقوالاّت ان الا نع

 ىذلا قا هنا مهل نيش ىد> مهسفناقو قاف الا قاهارا نمل اهارأىج تانك الا ندع ىب ما معدسعلا

 ريغفع ءايربكلا 211100 1 ورك

 هلال ورك 0 نئولعلا ىناشلاو قولخم اهل قب يذلا قدا دح اولا نارها هطرش نم ذأ هعضوم

 اهب . رشئاهاناهيريقتان الا هنع هللا فرمدي ل وعملا و تادلابولعلاهلو قوام | هلبق» : ىدلا قملاوهو

 1 كا ا :كابوها ارنا لابو قبلابالا اهآرام هتاف قا نيعهلنيمتا عار اذاف لحما اذهل

 : اةانلسردل 1 ص سس ا طعنت نأان يحاو قحلابالا ١



 ٍ نموهو هياناعى عرفان دوجو ف لص أو هف لصأ هدوجوو هدوجو نع عرفاندوجو ناي هير فرع |

 | ىعاوهو اضيأاهلولدم نمر" *الاهحولا اذهو هللا همعر داو كدب ريسف ةظفلل هذه لولده أ

 1 ى وقلاناميالا كلذ ئامو هركشي ر دقن الو هل ةكئام هنال سلا كيذ ىف هننا هسجو هلمانرك ذامزكلوأ|

 أ | هناف مح وخو هلةعجا م مالبامهوولا نمهلانزرباقراح ناكف ميا ارظنلا الو لعلا الو 2

 هللا 1 نيمو -ىلو هللاخ كلذ ىلعروثعلا الا ل ضفل ا سدلو قا ىف مص وهوالاهحو منام :

 هلئاركذ اور اذا نيذلا مسو هيلع هللا ى !صلاقف هللاع ءاماوأ ن نم لقفراسو هنلع هللا ىلص هقلا لوسر لس ١

 ىطعءان هوملاق اونمان يذلا ”ىلؤ هناهللا ٠ نءءاجاكهّللا* ءابلوامهلعفش مهااانت رب دهشو ل_عوركذف

 | هل سل كلذ نا ىلإ عترك ذامم هر فصول نأ هلال ىدكسالام هءلا فيض نأ ق حلا سى هنمزامالا

 ةنامالأ ىطعي نماضي أ نمؤملا ناق ن نمْومهنأب دبعلا فصو تاجرد عفراهذهوراقتفالاو ةلذلاك ة فس

 | سلف كلك( نك /ىمو اهمف هي دعت ن مهنم نام ق مهفمهنلا مهقوة-لاصبأب ملاعأ| س سوفت

 ظ نملاعل ابر هلتدجلاو سقم

 0 سس تس ا يي ا يل صال هتدحص م يس يبس سس سس يبس ل ل ل سس - اميسسسللا

 قلخام تت نسانهلنأق قفنلا ةريض- نم قافنالااماالا

 قيطنبق با, بابلاًلاذآ سلو | || هسغباىنمقزراه لاق أبف
 قالعهدنعامحاشفل ا هعما نال ةلاه كح ىل عاحوةةملازاك

 قستم تقؤلاب تقولاف نس اتالذ فاخم هتاف ناسنالا قفنأ اذا
 قةاناادو> دولا برهلاو هناطع بان ناسالاق لغات او

 قاعغلاةروس فنارقلا ىف ءاحاك ه حا هال ءا سن اهةلغبو

 قلفلاة روس ءاحدقاعذّوعت ةلاح  كحوف نجرلاب تذعاذا

 ىسنمداعاك ىلش احلا اهركذءاح ىتلاسانلاةروسفو
 قح< ذعترظناق نارقا ١ ىف ءاجاسع انمؤمتنكنا برا اىذع تذعءناو

 قدصن مربغ عشت ال اهنا نكف امير الا ذروءنلا ركحذ 5

 نمديلق ف ل_ءحاملءاطعلا با +لع قلغف ىغةسس!هار نأ ىئط.ا نا فالا نا الك ىناعثهلاناق
 لازبالف رةّتح ام رقتفا نغتسا هيام ىطعاوه ناك هرّقذ نيع ىف هانغىف ىطع.ف ىطعانارقفلا فوخ

 افرقفلا فاني هناف ىئفلا فواناوانغلا لّمأي هنافريقةللءاجرلاق املا طريقفل | لازبالو اسف: اخ ىنغلا
 مسهلوقوذو .يضوعل ادهشي ى> فس ام تاق املا صفات هيوم هفلخع هللا نافئذ نم مقفنا

 صضرعلاب ةعتا ذا ايريشف د علان ال اَنتْع رع نءالادح قس اخ ةيطعل اب داج فلانا نقي ا نم

 فره نم فرسمملاهناف لامك مفتت - نا فرصملا هنال تاذلاانغ نوك نآىلوالا ناكو 2

 زالعااجالاه بف فرصته همواعمن مالا ناكتضامهلعو هلعهمف ىدعتال هلال هف رمصمو مد هي

 رس كا لاق يك ال اوين هلم 0000 - نة هناذ نم

 ىدوح>و ىلع هلال اداحدقل ا ريكحم قلخ نعدافحا اع

 برر هيقام ىذلا مل-علا نم

 : 21 تالا ا لا ا ا ا الا لا

 كلابه ء ىس ل تحو ثدحا الا كلم لو كلالهاقافنالا ناف ث د لالا قافنالا لقيا هنأ لءاو

 | ىلاداعامو هضلحوهفهدنعهلتلادجو مد ملأ د اومدح مهدقفا ذاو هدف دقت انش كادان ةههحوالا
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 هنيالول قا ن مويا فراعلا حرضف قمل اهنا عبق هبر فرع هسفن فرع نملو ب هتاف هلئانرعلا ىلا
 هلنكي لوادوهشم هنوك هيطعبف هلاسغناك ام د+شيف دولا رون ىلابغلا ةملاظ نم هللاءاطعا عيل

 نمؤملا مسا هللا نوكسص نمردتلا ادهم لو دعا اذهف اذه لبق صخشلا اذهمكملا اذه
 رونلا ىلا تالظأ|نمه_بارخا ف بسام وم صال انوكو انسؤم هنوكن مهدبعق للا ىلوناك

 نم اذهو اضعب هذعب دي صوصرملاناينبلاكنمّوملل نمْوااف هدابعنمْننمؤملاهنرمسنكاذو أ
 مكحرمص هللا اورصنتنا ىلاعتهق'لاك هنمكنوانءةثفءامسالا كح ىلا ةراشألا بان
 نونا ن غو نمؤملاود ثمح ند :

 | كلام نعىهلااب [| || ظ_فحافق هتلالامانأ
 كل اذه نمىلاموهو ا ىرقف تاففس .انأ ف

 اذاف ضحلا لهما نيعاماف تالظاا دم اناكمالا ةلظنا ىلوان معاف ىذلا ىعمب و>ىلامهلوق فام |

 هرظن نع ىرعمهسفنل هر ظنالا ساو ناكمال اوه ىذلا لها اذ_هةلظ نم هج رخاءدبعهللا لول
 بو>ولا,توعءالاؤدو دوو بو-ورو ىلا هناكما ةَلَظ نمىلوتلا اذهب هحرتمت هالوىدالل

 هيدقتلاب اناىذاابو>ولا مكس بو هلل همكح ىذاابوج ولاني ق ردو هسفنل هتمدجرخاف

 بوحولا ىف [كرتشاف

 دوحولاب انا زح نيح

 دوعااىف انقرتؤاو

 دود انمانلام

 دع انامص داو

 مدس فرُشا ىلو 4
 كسعل 3 انو

 ىرصمالا دب ىشمو

 ىلر لنج اا

 امك كاد انلعر

 اذ_ه دا وأم

 ىردب تازنا اذاو

 دعبو ببرقفف

 دياب ىدانج
 دوه-و بيغمىف

 ىد هو ىف ىذعام

 دوع_سلا لرانع

 دوعسصو طو.ض ىف ىاذزعت رو

 دعس ان ىعمتا | || اذهلجانمانأف
 دسلولال مع انلتع [| || اذش تنكناانأت

 1100 ب يهب شتت

 نعش ققدقرفنيت.الولانيبو كمن هللا اورصنتن ا هلوق فه دبع برااةيالوو هن ردسعلاةنالوق
 كلعنيا نم ملعنل كل ذو هيلعلا ىلع معلا ف كهدقاك ك.لاءاشنالا ةس سه لعجو ءاززسهرمصن ىل اع

 هناةمسدقلاد هادم ا باتكح فان ذدقو معن ىتح مككولبنا و لاك هنال ناك تف يكن ر هلع معتق

 وعو ادجاضماغاّرسا:هناف رظتافهنمالانم ان هلعاهتمهوجو ىلعع رفلا انو لصالا تن ىللإف

 انعسالىذلا و!طاوهو هانركذام ىطعي فثكلاو انثو دح كلذ ىف مهعقوا انمال هنمراظالارثك ا دنع

 تركذ دكه لد زن ىملا فصلا ى با نيد هلتاديعوب ازال ىتذم ةظفالاهذهنعىناًاساملو هلهج

 هسفن فرعنم ملسو هلع هللا لصهقا لوسر لوي لمادلانيعنخ ذا انءانلع نعع رفهبانلعتاغل ||
 0 ا ل ا ل ا 4 ا ا ل ا

 كد ع 2
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 هامع ءاطغهتريصب نع هللا نكح ناهرهاظو هنطابىف اتادلوهأاهلذهسفنؤديدح ق اخف

 انل عرش غاها دعتن الن أ قلن سه ابل ادعورمشملا دو دنلسا ىن قءاولاعلافةءوضوملادو دل !ناملعاو

 نالةرخاوايتد«فو اثق هلك دحىهالا نا فر ءنل كاد )أ حاماش .دعتاداانيلعماشتادو دد

 ئثب لع معراج الو" نيعنم تعدرم_+اناموكلا هداج لعاانوكحج زييقأابو زيبقل ا عقب دودحلاب

 كلذ لوةع الاحامءلعناف وه نمو ن2 نم انذرعف هنعو هيو هلانزمتاك انعوانبر الزعم دقو الصأ

 نمنيبو ان نيب قرفنادودلا رثا ة ةوقنم هيفكمف انأ ىوهان هوىوحان مان 2 لاخلا

 لوعفم اوهو ىوّتةلاح نعوهاملعاااودو ىوهي هنوكىو وي هلاخ هسف:ىوبمهناولو ىوهأ
 ردي لو نيعلا هيدحأ ىفةرابعلا هلا لصت امم اظعااذهو نا.عالا تناك لاو>الادو دم |تنسف

 دال ملتحأو مالا نوكيأملصوا هقانلعلا بان قي الص نكم ٌكلذالو لاملا دحوب نا ىلع

 ءامسالا فالت>ءاو ماعلا رود فالن>ا مولعمو هريغال قهلادو-و نع ماعلا دو>ونوكي 0

 انيعدوجولا ناكناوزيبق !ناكح ا. دودحل االول هنأ, علا الا عم اولا فالّتخ الل ىنعمالو ةمهلالا

 هللالوسرن ال ىلع هللا نعلدقلو ةفاتتالوة_ءملاوت ادو-وملاق قاادو+ولاودو ةدحاو
 قو ةريملا غقوا ادح ضعغاذا هياشتلانال دو د1 اودو ضرالارا:مريغنم لسو هيلع هلل ىلص

 صخمشلا ةزيقم دم ايتلئاسقهرعخ الا دحاولا عونأتابصخناف هيفدحلا

 هنمعال هلئم هتلعْب نا كنغي ةل-انلث أملا ف قرافن مديالف

 رظنلا ىف ديدحتلا هبحعب ّدماو 5 هعجا لعل ىفام بعص دحلاف

 لمسلا ىدموهوقللالوقي هللاو

 تالظل ا نم مهجرخعاوئمانيذلا ”ىلو هللا هلم ناك بطق لاح ةفرعم ىف ةنامعستو نماثل بابل ا) *

 تاكرملاب نجلا ىبصتخاف تالظأ!ىف تنك ةيال ولا الول
 ىنام_ثنيعو هنق ىيعدج ىداارونلا قتساابتم تحرش

 قافودعب هسا قطاع هل ى_ساىذلا ئابحم تنآرو

 تاجردلافهنضؤكلا ملسعلاو ”رلمضف لكن اسنالا ف تءآرو
 تافنصري_غبهيدو_جولاناك | || ىذا ان الع ناميالل تم_ذف

 قاع نع فثكلاب اهتدهشت || || ها فلخ ءاعسالا ف تديو
 نا 11 را والا و تعط 1 ١ "اهراوا حكرا ةانتعلانا
 الظل عجمقمولا اي ولقو انراصاقرونلا دو_->والول

 ا دعو انما ادام ىياديريبكل ارربكحاهتللاف

 أو هىذااىفال انهالا 71 الفال انا

 تاكردلاىف ماكحالا ةلازال اهدو-و فدن تالا ىف لوزيف

 قارأ لو ىرخالا ةًأشناا ىف هلاذ ةجر مو-ع ترأرامل

 تاذلاب ىىفالخ ياتو ههقا> نم 0 لد نه سهأ

 تاوم نكح لاداعي و هنع ىفال_خ لف زكا انآف

 نود هود هس عملت نارك ذلإ ادي صخنايثكلانانسدقلا ور كاباو هقبااندبااسعا

 نب هن .الوأاف صوتو تاسنالل ما َْن موماو ىلا عت هللا مسأ نءؤملاو ضع ءام دوامهشعيني_مؤملا |

 مهب ملعلا نم مهجارخا الا سيلو روثلا ىلا تالظلا نممهاباهجارخاناونمانيذلا ىلووهذني:مؤملا |

 لا



 ل ترفغد تام لعتا ةلوق لثد ميس اة كر ا قف نوكيو مهب هلاركم نم ||

 باند علا نم ىدنع كل قيسال كل زيك ريغ تذخا اذا“ ل ذخ اونالف كلا ساو ىف ترتش أ 4

 ٍنامحت ارو:س ىأ اروذغمبنذلا ىف أفرخأتامو هلوقوهو بنذلاعوقو لةبنذلا ةرفخملامّدمف|
 هلقتنلالا احاردةساركملا هللا ىعمامو رتسا كل ذ ل->ال همك هذ .ةرثؤي الف هنم عشب نط نيبو هند
 تاماقملا "عب هلاَهَن :ان هناق هللا لهأ هءهف_تاا1 لاقت :الاكلذالولو ردا يرد نم ستارملاف

 كلذاوجاردتسالاوز كدجااب هسفن هللا فصوأم كتلذالولو موه دمو دو# ناد ىشو بتارملاو

 ةمامقلا مولا كاَوَدلاَق هللاهفةويد بعلا ضعب ناربخ درو نوع دنغيو نوءداض هللا لخأ هي فصتي

 لئاقلا كلذ لوب تح هب رد لها ف كا ذ ىف بذاك و00 نم ىلع هنا هب دي نيب فرتعمف

 لوقف بذك هنا براتكتالا ا لوَهَتف ةنل ا ىلا هيه ايف هدنع هنا ب  كتحامهلع ىثهدقهللانا

 رواجتأايىلوا هنا له أةهل هت عادت ا نما ذهف هتبسش بذك | نأ ترعتسا ىنكسلو كاذ تاعدق هللا
 مداكمملظعأو هو ققضلاةن اه دب قدك نم ناغو :لء انكماش هل ثيم هولماعاذا هقلادابعن 3

 ةباعدسفت مكح ن ند منكم دَمد هلنيدغا هنا نيا غارهظ الو نابتغالا ىلعر دش ن 000 .علالا قالخالا

 ةردقاا عمل + اريظن هناف نابتغالا ل ثمريخالو .اهنهريخلا فرعي نأ بلطت سفنلا عبط تالن لأ

 كلذدو از عءالاط_حالا هتذخا اًوملرتاموهو هند + اًوم نعز هنا ىنا.لارهظن وهو لعالا شا

 قملا لوش هللاو فر | هلك نيت اةوةلأوذ هاو ةيسسقنو ةعدط مكح ىلع ىوق نم الاردعال

 ليدسلا ىدهب وهدال

 رعش + (ىرهشانايرع ملا ىلايعت هل وق هلزرن ءناك ب طق لاح ةفرعم ىف ةناعدمجو مداسلا بايلا *
 يت سس بصب

 دهش انا دو_>ولاو انارب انم هللا نأ 0
 دوه ناو ىهن تدع اناريالف ءاسحلا| امر

 ديربام لعسسسفيو انما || | ىدتعءايشالاب هان و
 ةوجولا اه ديوب ةقلاخ |( | ىتدرف سما

 دعه نو ىلوملاوه نءةتاقام اوعمنا موقانف

 د_اولا هل بيشي مكح ىلإ || | رظافرواملاالممالاديرب

 ىرب هتئانأب لعب ملأ ىلاعت هللا لاق امأءاسخلا ق> هللا ند اورعتسا لسو هماعهنثا ىلصدنئا لوسر لاك
 ىلعنمؤملاخ هارئان أن يبو انارب هنا نيب نمت رطلا نيب كلذ فرظنلا لهأ ف الّتخاله داع كلذ. فرعو

 هدو دس ىدعتىف ىلاعت هنمءامملا اومزاءاالا مهفرعاخ فيرعتلا اذه نمدا ربهتلانا معي لاح لك

 نكحاو مالداا هلع ىموم لك ةياحترادلا هذ_هىف هل ىلتن هللا ناقركذلا اذه هركذ ناكرخ
 كال انروك ن هدول كاتو وعدت علا ثروب هنافركذلا اذ- ه ىلءبوُودلا كا 3 سشواك د لعل

 نم ةفرعم هسفنفركاذ لكلا هللا خشن ام لوادي رعب [ناوهرك دين د سياج هللاو هن ارك دي لازال

 هلاك د ععسال هنا دهشي كال ذكهرك د «_عمسىف مث قااةي وهالا هللا هنمرك اذلا ىربالف هب هلارك ذي
 كد“ الف ىءولو ى هوم لبخل عقد ىذلا ىلع | هل عقب ذئتمح هلك انقح هس: ىأرا ذاَقهللاالا هته

 0 نا لالا بول. ج هللا ناف دومشملا كل دلاج هنفامتاق ىفناو قع هالو

 ىذلا هيدا ا صانخلا لاهيا نم همفرهظاملا حالا هل ىلتيال هلا ث.دع لاسجلا نم دمعلا اذه نطاب
 هريغل نوكيأل هد لاج لل 1 | هناك صاقناىل-حلا اذ تهىالا لاما كلذرهظ نأ ن 1

 ردق ىلع هلت ىف هماعهي دربال هلوبق نو كح ىتهي و بيو هلك تأ دعبالا لاعل اىلا هتنارظانالو ْ

 لازيالاك لت لك فدي دج لاب فلاي الذ لاح ىلا الانجب ىل1كلذ هو تكيف هدا دعت سا لاجل 1
 تس الا املا
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 امعطقذت لو راتخا اذىأ اراّخما دبع تنكل ترب_صوريبختلا ىلع لا: كح رتولو اضرلا وزي هاا

 الا نر ءاشاذا اهلحو ءاشاذا امر زءيوءاشادا هسفن ىلع انباوير اتم ا ناف كملعانتد ا. خادنا]

 كنافدازمث كيرمك1 يصل صاثدح كر هللا ةجر ىلا افثاف هملعن ةكيكراربتسالل را 2

 اننيعايكافهلوةبهدصق اذهل ءاسما كرس ءاوسان دئعاللا لصالا وهامالا ك لع انمكحام ىأ اننمعان
 قالالوةنهللاو تدسقاملتت اذه دعب تش دبع -ىأ حر هاسنتوا هلو ثدحي تنام ىأ

 نسنلا فدع وو

 نيرك املاريهّلناو هّللاركمو اوركمو هلْرَْم ناكس طق لاح فرم ىف هن اعسو سدا ل !بابلا) +

 رعش نورعشبالمهو اركمانركمواركماوركمو

 يندونا نيس ةعودمر اركتم ىد النا ىفهتلنا
 ارتوواعفش ةالصلا ماقا نم الاهي ردي سدلو م-ممو_هو

 ىرتو اييفدهسلع ىلاوت عو.ذخوةلذ ةاحانع

 ارديوا عم «هبلع تاعلاط هسمق قناقألا ىر دوهشو

 ارهحو اًرسهنم معلا بهم هنفنئاوححااىرثدووو

 رعش اذا نورعشيالمههواركمانركمولاقو نوإعيال مح نممهجردتستس هلال زعدتلا لاك
 هتماقاف هملع ماكاو همف هماونا ىهأ ىف كلاركع رعش اذ اكلذو دحاو لاس ىفالا اركم هنوك لازركملا
 بنغلا ل عقراسةيردقلا اذبيو لع ىلء هللا هاذ او هلوق لم ه هللا ند هركم هللأر 5 نها لعلا دعب هيلع

 ماقاىذإا ادهن نعلزي لو بيغلا مسا هت ىف هنعلازفهدنعاسغن تح مهلعاذاب غلا لعناف

 الاد هق>-ىف مالا كلذ ىلع هتماق ىف هب ركملا مسا هللا نمركم هنا هب رعش ناكىذلا حالا ىلع
 هئمو دبيغل اررمضهيد_هةبامىهلال اركسملا نمو قيشدلا قراسفلا اذهالولا اوساا ىلع هلك ملاق

 قلئار كل االول هنأف دبغلا ةداعسا بف نوكي ىرخ | مك نوكحم, امناودبعلاررمذ هب ددقيالام
 ععسلاولامعالاب دانا هلق فكنت هير وكمملا ىف دوجلا هللا ركم نم هلاق ءازحب باطالو فراك عصام
 هسسفقت فاكال هللا ناو دبعلا ىف هللا قاخ لامعالا نا «سفن ىف ىطعب ىهالاو هر هنفاك اءفدل ةعاطلاو

 تاريخنا لع ىتءا هملءاورباثثو لمعلا ىلءاوماقتاو سانلاضعب هيرعش دقا ذهو وهال لهاعلا ّس دلو

 ةقالئنم م عفش دق ةعسقل اباه دا نمل لكتلاو نيفصنهدبعنيبو هني ةالدلا مسق هللار كبه نمو

 نمو هتالصيف عئام اوهاعن_ثةالسصاا ىَدؤارتواهاّدا هاكرمالا عجربهلاهلوةباض اذا نمو

 لمعل اروهط مكح همكح كل ذ ناق هرهاظ ىلعرهظ ناو 4 سفن ىف عوششلاب ف هال لع ىلع ارتو هادا
 مهركمريغ سل هتلاركم ىري نهامأو نول عت امو مك-ةلخ هللاو ىلاعت لاق و هال لماسعلا هلئاو هند

 لهدا لادتا عدا اف دقانوعدا بنا هذاضتعا نين مهداشو فو هللا نوعداخي نيذل ا مهو

 كلذ ىف ل_هللاامأف ابن ءمتا ثدسحال نوك نأ نكعال ىتلا ةفرعملا هباغ هللان فراعو أ ىلهلسا باعت هنا

 هنا اذهةدئافوهل اعد ا هلا ىف انعدخ نم ه:عهللا ىذررع لاق مف كلذ ف ةفرعملا امو مولعت

 هلبان سلو وليا هنا همف ّنظي ىذلا هلابن وهو هل عدا هنا هاعيالو هل عدت ف هعدنع هنا عداسلا نم لعب
 هللا لوسرذّوعناك هل اركج نس دمع: سا ذه عمو هللا الا لباع الو بهاوال هنا فراعلا لعاذاف

 لمعت لالا كح ملاعلا ىف عضوام هنا هللا ةدارالل ىأ هنا دارة. هللا نم هللان لسو هلع هللا ىلد

 هب لمعي نمو مكس كلذ همق ل هعّمس نم دجوب لولو اًميع ناكل هلامعتسادرب ملولو هملع موك ىف

 نولعب نيذإا ىوتتسالف ةريصاربغ ىل_ع هب ىلهاسعلا نم ىو أ ةريصإ ىلعهي لءاعلاف ام .عانضرأ ناكل

 ةفئاط ق- ىف نوكف انه رح .و هعادش هللا عدن هلا معز نأ ىشهدق دنا ناو نواعبأل نيذلاو
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 الوا تريصام لوددف انعيط ةهوركملالزاونلا هذه لواح ىلعريصت فمك هل لوقا تنكح ةرورس

 وهذهبالا ءاقلت اف مكس لكنع ىتلغشف نعل !ةدهاشم”ىهلالا مكحول ىلع ريصلا كلذ ىلٌجناف
 مهرظن دنع لكو ر وص ىف ةلزانلا مكن ورت منا و ىتبيؤر ىف لزنت هيلزا اوذلاناف لسا هانأق حي

 اموماةملا اذه قددعب هلئمت رام هللاو هنادامع تاق وا ىلع سانلا طمح انمصخشلا اذهنأك

 ىلوة»: ناكو قارذ لعهرمس# ل.مدالملا هذه ىلا هتقراف يح قازفىعفاوسا نمد ارث
 -عسغام هتلاوذ كعم ترئفاس | ”ىنانرلا م هال اذ دون نع تب ب ىتلانيعلا ةدهاشءالولهّلاو

 الايك يكاد ةهوارمض#واسغ هدي اهيعرعا مر :1ةروص لّوحت الا كم

 ىدُؤاانآ لوي كلذ دل لقا ذاف ل_بوزع هللا ىلع سانا ةلالد نعا دبا تعصنال داك مالكلاريثك

 ال ملكت | ام عمسل نم عمم اكن انا هدرونام ىلا ءاغصالاو ىت-! 2 ىفراسخلاب تنأو ىالكىفىّتْضِب رف
 رلرتلتلا مهمفام ”ىلانرلا مكحلا عم تودلا ريك كت يرركلا هَّنال_عا عمسال ن نم عم

 لوالاناسحالا ماتم ازيك هو ناك امك أ ناك ةحليصم مالا سف:ىقووفهلهجودبعلا هيرعشب

 لك ىلا عت هنال اهفال_دخ !نمديالو ماكحالا فالتشا ىف مئتادإا دومشلاهلف نا.ءالا قوفوهىذلا

 كلا نم ريغل ىوكتلاب :رع ْكساقن سدح اف لاو ضرع رسحتو لص رغ بح اص تنكن اذ نأثفم و

 ا ككاامهئاق لسرو.ءاسبا هلع ىزلا ”ىهلالا ٍبدالاوهو مالسل ا هملع بون ىلهفاككنلع همك

 لءحاع كذعكلد عفد فهلا ستلالا كف همك لعج نم م هضرغو كضرغفالذج دلع مكحو

 ضرغلا َةَمئاوم مد_ءوءالبلاب ساسحالا عمهقنا ىلا كثي ل ني تملأ هبدس ىذل ا ضرعل ا نم كف
 [| بدالان ىك :ال نعوجامت ا لاف كا ذ فهل ل .ةفاكبف ”ىناطسلا ديزب وبأ عاج ىهل ال ارهقلا موأق د مف

 | بويا وسرف ىلا عت لاه اكربصل ا سسا هيلع قبو هربغىلا ال هعفر ىف هللا ىلا ىوكشلا ىف بدالا لك

 تلا نكرالو برطغ مغ بابسالاىلانوكر لاو بارطضالا تقوىفارباصهان دجوانا مالسلا هيلع

 : هكا طضالا نم ساسح الا دع اعمطةدبال هنأف بابسالا نمبسىلا الاتيلا الا هلل اري

 هنمةري_غهجا له ريغت ةماعلا نيعىلا ارهظ.الثل هذار :ط | تعطق نيح مدلابههجو جالخلا عطا كاذلو

 مكل هضوالا «لةمالووضعىّدقام ع لام اهذهت قو فت :اعااو هو هلك اذهب هتفرعمل ماما ىلع

 دقفاهدورو دنع سونا لأننا بن شن ىئادوسالا تدرو اذا ةيسفنلا مال الاف الذ ع ركذ

 || كلر اهب س>أ اذا ا. ةاؤملارومالاو هرهاط ىل_ءهسف اهل رثاالوهللادابع ضعب اهاقاي
 ليزي يمه ابنعدل+-ناالا مالسلا امهءلعنوذل ا ىذو ب وأ حامل ازاىف هللا ىلااما اعيطاسهل

 د

 ب

 دابع ا علارثك !ةلاح كلتو مومعلا فداعملاك هيث سهالا نم هد سل نم ىلا اماوأهم هسا سجا ا

 كلذف هيرومأملا كبر مك ريصاف مها ار اشي نأ ع نء هلا دابعنم راكجاالارت امو بابسالا
 أ ضرغل ا ليثبح رفل اتا د مخل .ةاعو" ءالد ع نم ناكم 7-5 ىأهش ىهلالام 5 لاذوفن دنع هللا عمتوئااوه

 ٌ با ارطضارثكتو ش هدث هر دايس اسلارز مت ءهحاصلد س

 تورثلا ىلا برقأ هتاف“ٌملاو مهل امو حرفلا دراو نم رثك |لاحةَرقدل نو كح نأالاةبحاص
 نالاحامهواسعم ريشلاو ريذلا "مدرك ذوهف ه_ضرغىلا ل_صاولا حرف نهدي هيلع مكح نا نوكسل او
 ىذااوهو همفهمكح ذوةنا < ااره3ت توك. تأ دال هيلع موكحلاوادبأ ةك املا ىهلاو>الاو

 قرشملاءامضاا ةعسااو حاس فن الا ىلا قيضل!ندحورخلا عبطااب نا ذالا بواطمنآل بر طدب هل عد

 مكح» ذوذنن ءولذع ال كن اك مكعلا تيثادل لشق رودلا ىلءريظد الق هقلسضو تالا لكن مهارامل ١
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 هناهنا قفانلاْكَر - مة ناو كذع هعفر ىفانبلا رصف اسنأف كرس اعوأ لءوساع اماكيف

 لان سها امو لاج لك ىلع عبار ارو :ًأف فعضدالو رو رس هب فعاشت, امك دي زيف كلذ ىلءركشلاو كي ع

 ا ٌكلع انثماةطّضما دمع نوكتف بحاولا ىذا نمءازح ىز احق ةمح اوّددابءريصلا نوكلالاربصلاب

١ _- 
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 |[ ليعاش جسللا ادهاش . دقو ةرودا١ ىف تعتجا ناو ددقلاب تايه ومالاثا كفل عالما

 ١ انرغقيوم دموع ةقاعلا ف خو هريشلاو ضرخلاو نكساو لن هاا نم هنقاخ لصاىف تاسنالا هع
 ىلا ةمهلالا فراس اىفتد_جام تاذاادمعلل هلباق امنا الولف همفدم_2 فرادداجل قا نييف

 ريش .غاو حصتنا ايان ها دقو هضوخ ىف بعلي رك الكان دن داو ران مادقو اهنمبعللاو قال |اهانيع

 رصالا سفن فوهاكركتملا م .اهنعلب زتفركمملا !ىفورعملا هحو نيس ناودو فورءااركحالا

 روكتلانب ًافهتصخلا هكئيعدق صدت لكتافةر 0 نهدو>-ولا ىفام هناق فورعم :

 اهبح رفاق 0 تي ونام

 هتلقدق ىذلامهذنم ناك ذا

 قوا_ذاى هللالوق لرقلا

 اهي برح لك كرتنو لوق:ناالأان عا امهتناناف لمعلا هكتنام نوك,ف.كف لاقملا همتااماذه

 اودم<نانيب مهناف ةرع هد نءنوبعاب مهضوخ ىف مهرذ هنت لق لاسقف كل ذريغ فاك اماحر اخ هدنع

 رّودتىف هود حو ناق دتدعم لكد:عىلاعت هنااتاةدقف هود_جنافادقع هوّدْديواضودا كلذ

 رّوصدتلا كل ذىف دو>و اذيا هلنوكح,.لب رخارو هت ىلا هرّوصت نمرود: لاوزب لوزبال هرّود3 نم
 لوح يلا ةرودالأ كلىهّمع تلازامو ةرودىلا 5 هونج نم قلنا ىف ةماوسقل مود لوكاكرخ الا

 رغالاهكرديىذلا 5 هنيعن ءىلاعت هتم د5 الاوان هارامذهدقتعم نأ ىذلا تالابع

 مهتذىف مهفمج مالعت اهنلا لوقت ىلا ةروصلا ىلا يةحفف لوح نيذلا مهف هوم د ناو ةريص) ىلع مهف

 هديعينا هماع مرحو هداتج اهلا هادااع دّهغ لك ديعتامم_هقاخ كلذ مه ال ةريصن ىلع

 هلفءاشيامراتنعو نود مهلا هنءرامتق واطم دلقملاف داست>الا لغا نمناك اذا هريغ داتا

 اذه تعئوهاممأ اطخاو قذلا باصاناو ولد ديقم هنافكلذ د_ّمءحلل س ءاو عرمشلا ف عاستالا

 مهضوخ ىف مهكرتن نأ قطاانمااذهلو ةريصن ىلع نيتلاطا فوهفهّتذواهضوخ دحنا ضناسالا

 رظانلا نا مهداقتع ا ىفهدابعل قلتي هلا نوكالا ةدئافلا ن 0 ولو نوبعاد ||

 اذهاو ناكذ نكح 4لافوهرظنب هةلخاهلاالادعاف هدقتعيامهرظن هسف:ىف قااخ هللا

 تد.ءهلالا كلذ تدع اذا كناف باَكلا هب وطذو لوسرلا هيءاج ىذا اهللا اود.عينا ساما! ىها

 نعالا الع نوكينا محدنال هللانإ_لا ناق فوساوّة>ةدابعلا تيطعأف كقااخ تدع لب قات ملام

 ةترلادرفتنا انما لب عش مو هللا تاذ فركفتلا نعانعنم اذهلو لمادنءنوكي نا لان دءاقت
 ليس! ىده«ي وهون حلالوقي هللاووهالاهلا الف هملا

 3 0 0 : - 2 سس 10 ةناعّنآك اتسع ان كي اق كير تخير يطاو هزم ناكن طق لاح ةق رعمقَدن اعمدو يدان1لتاتاسأا
 جس نوبت ارع ىبك اولاد خاب ايضا نم

 ىدوبش نبع دوهثلا ىف اذكو | ىدوجوريغ دوجولا باو سل

 ىبلق نمهملاو بلقللا انأف
 دودللا دوست نع ل>.هنا مس دق ىذلل هو دال

 دووعسلا ضرب لهي فري
 هلا قلل لاق

 نمو هارد تبت ىنار نم

 ىدو-و ند نم ىلدع دوعسلا ضرف» امنا

 ناكر نس ع دكا ما اد تنارهيررفرعدقف هسفن فرع نم مل_سو هيلع هللا ىلص هل وق دب رب

 ا هلع دئادشلا تناكراطقئئش نههر دص قاض دا .ًاراكامت ادوريعت هازهناكو ارا منوال. لق رباكب

 1 ظ ىلا رورس نمو حرف ىلا حرق ند ل-ةّش وذو انرظن دنع جرفتت كحضلاو حرفلامالا اهاقات الف

 , رذرع
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 | لسسلا ىدهي وهو قا لوي هللاو نيت ةنيتبسأب هدجو نم

 ثوبعلب ممضوخ ىفىلاعت هلوقمهضءيدازو هللا هر نيدم ||

 برهملا اننوك نمهللاىلا
 بعلي هذوخ ىف لكذا رذ

 برت هتاح نأ كنك

 فيفا ىلا تالف

 ١ ىلا اذش ريض ناك .:هىلا مهرذ مث هللا لق هلْزْمم ناك ب طق لاح ةفرعم ىف ةناويسجو عبارلا بالا

 بيغَراب هعقرف هاعاو
 انعدم هيخ اننل سدا
 ١ بغرب هلك ىرولا هسفو

 | باطاامب تزف هقلانم

 ْضأ اوبهعتلاب هسذنفصو هللا ناف هلق ىذلا نم تيرةباسلاذ_هّنا كاباو هللا انديالعا

 داتبم راموامف تعنى هلك سلي ه سفن فدو وةسقاللا تافدل اد هءامشاو ششنتااو حرفااو

 وذو مهريعذ لرتن ىأ مهرذن مث هللا لوشن نا قا انها هنم هلا ذصافن ىرهتلا نكحالو تءمر

 ةعسقلارهظا عجل اناف عسجلانم ةداسعلا صا درغللاناف دار فال اريمضوه ىذلا وهال عه اريسصخ

 هع ثرحت ندهلتناكن او هترود ثبح نم فاكمللال هلل ىب مو ةدامعلاف د مع نيبو هلل | نين

 كوب يدر فال ا الا مت هريغو دلو هنع هللا ىر نيدم ىلا زيشلا مدق تذمر: ف هقل

 هنانآ لاعل | ىفام لكوانتابا ىف نوذوع نيذلاتناراذاو هلوق عم هتعهللا ىذر نيددولا متوذ

 مهكحرت, نا ىهأ عم هريغ فتوو ضرعأف هللا ها لثدماف منع ضرعأف هساعلئالدامن اق (

 نددورمثلا ىلع اناعتانراصان :.ع ءاطغلا ف ثكف مهاثكر تو هللا ها اناثتم اف نوبعلي مهم ذو ىف

 نورعلن ممذوخ ىف مهرذم هلوق ف مه هل رعت هرهظاىذلا علا اذهوهامو بعاللا ضئاخلا

 هدوم دولا تن وهن : اعسأب هلل عجبا تيثف ةسولالا اعسالا الا غام هنا مدقت دقو

 صان مر دو دم اق قدا ىوس <-اوالو عج ماق

 ردقلامكحو ءاضقأا مك انعالهذوخ ىف لانا مكح

 رودلا ىذه فرمددنمىوس بعال ىمتامف ماك

 ركألا ىذه فيرصتل ىدو>و املادسمو نامل ودلاىه

 رمشنااىف اهحاورانك اره

 رطالا نت-مقوفاوأسناو

 اهنادبمب لويللا لوح
 اهرهظ ىلع بوكرلا ف مهر

تيمرامو مس.الا اد_هدرب ناو لتاسقل ا وهف م_ولتق هللا نكلاو مهول
 ىرهلباّنكلو تسمردا 

 در. [ناوريط ةرودفف ليص» نم ةراعكت مهممرت مالا اذهدر ل ناو ةيدهللاةرودلان ىاراوهف ْ

 دز ناو ىناول'وهو ريكس لس ارس

 ظ : رسطولا ىذقي نيحءاماك هل وول وه وو د رتدبنف

 ضئانلا كلذ نم معنا || || هنرعاق ضوللا نماذهق | 1

 ضقانلا وهف اضقان نكو || || هتمربا تنثامو مرباو 3

 ضءاناكض ومن دمف هب ض(خا ني ىذلل لقو ا

 ضرافلاسرافاالئاقلاود || | هنكلو مهواتتت لف 1 5

 بعللا اذهل لعج قالا نا الاس وفئلاةحر ف بععللانأق مدل قذ رط ىلع بعللان بعللا ى مسي سيا | /

 ةلفاف توك كملي اعل هنوك نهال مدلا هب قلعت ن نطاوم اكل” هبعاب ديعلا ىد- - اذا نطا | |
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 قعم عومملا ىلععا هيئنفلا مسي قالا انك اكمسناب ثبح نمودو هدم 0

 املا ود فدرضاام ةرودأ| ىلا م. فاو هيدار ثئالا ىلع داو لك هلعي اضماغ اًميقد

 اذكدعلا لوقف 0000 دانا تحت هيو فاكس هلا لبق هيو ةمسدعمو ةعاطو

 ىوت هنأ, هسفن 1 تلا نم مل ال لصح امرطتاف عوهملابالاادبعنوكيالواذكد قت لوةد

 :لعادقو عملا ىلءالا قلطناام دبعلا مسانالابالااناوق قا نكيبلاكميالا ا دبع ناك دبعلا
 هنلد-١ لاف ند هعممقلطاو هناسل قلاو نالاعلا برهللدجلا ديعلا لوقف عومتلا وهنمهللا

 قحلاةبو هب ليلئاقلاناسالا ا ذ_هريغ نكلو ىدمء”ىلء ثا هللا لوقف هلل دجلا هلوق عع- نمو
 هيلع ىناامو 0 لاح ىئدبعلا اذ_وأ ةفاضالا نع هدر

 ىسفن ىل_عتنسنثا هنع ةراسعلا تأ اكمولعملا ىنعملا فهلا مالكنيملاعلا بر هلل دجلاّناف .الكبالا

 اذهريغفاناركذاكى سفن ىلع هيتينثاامةر هاظلا هت هيرود تدح ند قءىدبع ىح ىدبعةروصد

 ىتهرجأف لسو 00 هيي لاخي هج نادقإ عج مدا لكيلا تاكا عضوملا

 ام ناك ى اه اذ ا ع نانالا مكح همكف- ل ءاكر بكن اسنا هلكملاعلا نا

 ىلاعت هيراصسم اديع اريبك اناا اهي ناكىلالاعل'ىوق قلاب وهفا دمع

 هماظنو هرثتانملع ءاوس ه-هالكدو>ولا ف لوقلكالأ

 همامخو هودي هيلا 5 نّوكم لك عاما هب مب

 هماتتكاهئمر عملا حجردنك الئاق ناكىذلا ريغ عماسالو

 همال_ظ لاذفء صنم هذاق اهقور >2 انظافل ا هركستف

 هماغ مسفلا وللا *الم دقو | || ادياذا هتمرونلاب مكتلط اع

 ناانم للط هسفنىفهانرك ذام ىلع ىهالاناكاملو مامغلا نم ىلاظىف هلا مهمتأي تأ لئاقلا نال

 امدلختو ةيدورعلا صلختف هيو مالا ادسعنوكتآمو ادع نوكن ةدا.علاننال هلةداعلا صاخن
 رمال نك ملناادبعوابر ىيمملاتنأق تناالا اخ ىتدن انا فوه تناو كم اناروه تنأ لوقت
 ة.الودوحواها حصديالو عودا ن ندالااسمف نمالدخ الآ اطاقةدامع هلا كخ اان اذك

 ناس> الاب هدف اث_بحاضر 3هللااو ذرقالاك ع وهملابو نيملاعلا نع ء”ىعدارفن الاب هنال عوممابالا

 عراشلا ناسلب هلا ةفرعق "هلمتلا ف بودنملا دوا دوهشدالاهرمسشامو ناس>الاوغامالرمسفو
 تلقتددثَناو امم شانزلعلا قعاو ناقي رطهّللاب ةةرعمالف ”ىلدعلارظنلاب هّتفرعمريغ هللا نع محرتملا

 "”عرشلا هباطخ ثيح نم هيانلءو”ى ركشل ا انرظت ثدح نم ىلاعت هن اذ عدد اولا قرط ثالث

 لامتهلاب هتداسملا ةثردملارمح اذهف هسفن لءباكهلعئالانا لعئاناو عومملاثنح نمهانلعو

 علا نيعق حلاو

 هاج مدس هند يع ةتال هعو# ىلع هب هلأ 0 هسا

 هاقلت ةد ابيع كليم هلل | (| اودلخأف عيرصلا قطاوهاذه

 هارتّكسل دسعلا ريسغ قملاو هاوس رسل نل

 هلاوساخت هن هبالا اهتثدحا ام كناف هاملت ةداسبع همها تلق تئْسناو ةدابعل كالت هال: ىأ
 ماعلا اناهنعريهملا روصلا نا عضوم ريغ ىانرّرتاكه ني وه زيعلاو كال ةروصلافرووظلا له تناو

 ل وهو قل انمالا دوجولا دافتسا املاعلا نا لاش اذهاو قلادوجو ىف تاكمملا نابع ا ماكحا
 1 4 | دورعملا هجو نم داعلا قلسا نو حس ةىلاعت هنن ةداسعلا صرلخت ىف فاكر دةلا | ذهؤ ثودسألا
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 72_22 ذآ آذآ ث

 همالعانالا كلذ د ملعنالاناف كلذ اذا س ل داو ءاشاع هداج عنب 00 هنادحس هلو ضعت ىلع م معلا ١

 مالسلا هم ماع ىع لاق مقا سفن امدح | ملعبالو مم اص قلا سان : ام ىلا عج

 مكحلاو ةرها.ظا [بتار هللانه لو دالو بومغلام 0 ىفام ل ءأالو ىسفتقاملعت |

 مهيلعلسو هيلع هلا لصرلضفتاو ءاسبنأ الا نمب لضفن نا ملسو هلع هللا لصهتنا ل وسر ئمن دقو ا

 اه لدةن 9 هريدغو مالسأ اهملع سنآؤل ىلعو اًضياهمالعانالا ْ

 -ار كل ذناف |

 هللا لوسر ناخ دقف هللا مالعاريسغن

 | ةمف تانامالا ةناسخ امو لسو هيلع هللا ىبصسشا لو ىذدعتو لو هيل ءهقنا لص | ْ

 ةناكلاومه راظتفاهلهااه وعنءالو اهواظتفاهلها ريغ ةمكمطاا وطعتال لسو هيلعدتلا لّضهاوق |

 حرخلاهللا عفرفاهلهاريغ هلال عتتناو اهلهاري غاهطعت نااهناسخو ةناما ةمكسجالاو ملط ا

 ناخاف كلذ نع فاختلا ىف هلرد_ءالذن يسال اناعلا لص ضرع نأب هسهاهناالا لعب ال نع 0 :

 ىعسأ] صاخللا في رمدنلا كل ذىلا تقلا هاعدو للا لوص>- ىف له ع موهو )علا لوص>لبقهمف ْ

 اعمكح تتولاو معلا ليصل لمعتلا لاح ىف هناف طب رفتلابالو ةناسخلا الب دخ اًومريغهناف ةناسخ |

 ةلهالاب عا | ىلع هعاطبو ناحل نم ةعدعل ا هردل له هتافرك ذل اذ هل ناكَن خف ىممتلاهب عقو | ْ

 4 لييسأ !ىدهي وهو ق ملا ,لوقيهللاورك نإ ١! دعب انعي ةنامالك ىف | ا

 هعمد عرشلا ف ىذلاوانأ الا دل مس تصصخ هللعد سدل لمعل موكب كال ١

 هع مدس 6 هسعبتت هللأن 2 1 ل 2 -

 نيدلاهلني_هكل هللا او ديعتلالا او ماامو هلزخ ناك بطق لاح ةفرعم ىف هناعسو ثااشل باسم

 رعش ةعقلا نيدكلذوتاك لاا وؤيوةالصا|اوعقب وءافينس

 هله لعلاب نم لعب فيكو هلعا تلىلالد هللا

 لدفن قاخالو قدك تع

 ل ملع ىلع وح ليلد

 هلمق:ناعالابو نيثل اهلى

 هل مع اتقو ههزش انو

 هد.ةءالادودو تاع ىنا :

 هب لوسرلاءاج ىذل الأ سدلف
 هرصمت تآرقلا ىف تركت ناف

 سنالاو نا قا امهتناَن اك دتحملاو دما <ىلعرك ذلا اذه صلاستا نيذلا هتلالأ ىلاعت هللا لاك

 اهصلخع ىح هللا ريغاوا هسفمأ ىاقلا ةدانعد-١ا مل_هيامو ماعلا 1غ ادهرتخ للعام هوديعنلالا

 هللاريعىلا اهف ةمسن نم مث دب ال هنا ان هذ ةداسعلا ف صالخالا هبلط ىفهلوق قدشاتلع دقو هنم | 1

 * نمام هلال هتلوهاق ىواعلا باعص | نقف نهالا دغلف |

 ل تيا ا ارتالا الا نهرك 3 د ملكى معاكمع دلو سانلان هراثكو لاق كلذاو نمغالا |

 رعش موةلاناساب مالسلا ةماع لوسر اء ءادالاو هلل ةلاسرلاف هموق نا ساب الاالوسر

 ةدابعدودسل او هللد_-اسوهوالا ءو

 لس ع ثآ رقلا مع

 هب ركحصزلاا هلْزَس امتا

 دش مع ”لكد وو

 لوسالا ماقملا هنمانلف

 آنا ظفالاو هللا ل وقوه

 لزني ند لعد ىدو>-و ىف

 لزعم ٌن-هلكن ولقفف
 لفي يش نآرقلا ف سل

 لزج الا ماشملا هلل مث

 لصنفلا مظعلا كسلا هلو
 كر _ خلل

 الاوهاق هاودالاوهامدبعلاوءاوق عج و هرصيوديعلا عمس قال اهبوهناانا نانادق هنا نكلو ْ 1

 ةرودا!ثسح نموهذ ةرودل انةدو د_2خرغ قل ادن وه هنطانو ةدو د ةقل> ةروص هرهاظف نمل :
 - . 2 مس م 2 «؟ «٠ الإ



- 
 انلعلا ىل_عهللا هعلطا نمةنامخ نم اضدا كا ذكومقنا دلو هّللاناخ نع |[

 5 ع

 لهامردقءالوهج هفنلامولظ ديرب الوهج امولظ ناكهناناسنالااهاجو اهنمنةغْشاو ا سها ال

 هتناؤلخ نمدحا اهلج امو انيلغا ىلا تاءامألا ا دوش مكمان هللانا اهاناج اذا ىلاعتان لاك

 اهلج ناو هسة رطاخ دف اضرعاهلجنافاريسحو ا اضرءاهلم < نااما ول_ذالف نانالاالا

 سل مهدل ا ميَدْونْنأ هللاان ها نيذلا تانامالا لهاَنأ لاو ديالو لاح لك ىلعاهل دوم هناقاربج
 هيلاىدْوتنا ة.دب اهاطعاىذلانأكنافهملا ىَدْو :نماهلها امتاودب الو اهاطعا نمربتءلا

 نوم انيمالا )دعاه انعاناواه اطعام ثيح سالما ىَدْونامُسمح نماهلهاوهفرخآ انقو

 قحلانافابيف ةماهالاب كلعا دقق ىطعا نمالاهلهاود ريغلا كلذف هريغىلااهلمل ءاطعا نمىلا

 ْ ئلاطعا كمل أ اهدرتل ى رخأ ةنامالاطعا دقهتنا نأب معاو هملءلعا وكل ذلعاف هقكتسسإن اودامتا

 كيلا لزنأ ام غلب لوسرا اهي الوقي هللا ّنافةلاسر اك هللا اهّدرتال لري غىلا اهلصوتل ةناما

 ”ل-جوزعدهنلا درامامأو عالبلاالا لوسرلا ىلعاملاقو هتلاسر تءاباق لعفت تاو كير نم

 || كم هعع-#ال نمهب لض مومعلا ف ترهظاذا تلا مولعلان م هيلع مآ لع ءلكوهذتانامالا نم

 هل سلوهاوق عسجو هريصنو هع« قطا ناك م ترو لعلا اده لم كل لص اذاق قسأ عم

 ةنامالا تددرف عم-ىذااود ةق.قللا لعق 1 اف هولا ععسشالا كد هععسإلم هنا هيل اهدافرلعلا اذه

 نكلو اهلعب نكي مل ةذئاف هعمن لا ىذلا صاعثلا اذهإ تادحواهكاطعا ىذل اودو ىلاعتهملا

 وهفالاو هعمس قاانوك نأ هندص نوكح, نماذهنأباملاع نك 0نا ةنامالا هدهلماح

 هللانأتهسف دعم هنأ لعب هللا دودح نمد_> ىذدعت هشفق ردت م قطادوحوهدو>وملاعلا

 هلا نام دعم الَمعو اع كلذ اع ءاوسراخلالهادنعهدوجو ىف ةنامالانيعوهلاملا اذه ىف

 امولظ تاكمناناسنالا اهلجو هسفن ل ظ دف هللادو دح دي نمو ىدعتلا هداقتعاب هف ترصتىف

 كلَذَف لعفنتّلَ هملا هّدرتنا همق هللا ل سها د. سها لكو هنا لها ىف هنن ناخ نم كا ذك و الوه>
 ملسو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر نا نم ةنايخامأو هلكرمالا عجريميلاو لوقيهللاو هللا ةناسخ نم

 نيعىه ”ن]ماعملا هدهو مسو هباع هللا 0 ل ل : الا نم هللا كاطع اعق ىب 4ف

 ىلص هنا لوسر تنخ دقف هيل هتامات دا هعمب ذأ ماذا لسو هيلع هللا ىلص هيلااهتادا

 2 ملسو هيلع هللا ىلص هنن لوسر كن امن موٌكلذ نم هللعهقنا كنَمأامف مسو هءلع هنا

 ههركدتف هت لها هركن خ مههضانت وم ىف ءاوسلا ىلع هند . لهاو هناق هسا لاو هما ارق ىف ةدوملأ نم

 لهالابالا قلعتام بحلا نافّتنبلا له ح ضع.ئالو تبلا لها نم دخاو ملسو هلع هللا ىلص هناف

 || هللالوسر ناخدعف تسلا ل هاناخ نك تنبلا لها ردق فرعاو كلاب لعجاف هنمعبد_>اوبال

 مسو هيلع هنن ىلص هناح دف مسو هيلعهللا لص هللالوسر هنسام ناح نمو ملسو هيلع هللا ىلص

 ترف ساسنلا فدكمبءاقرشلا هل_عفتام هركا تنكلاف دكعىدنعةقثلا نريخادقاو هتنسفف
 نعابتاأسو ابيلعت سف ىنع ةضرعم ىهو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرتنب ةمطاف مونلا ف
 تااقفسانلاب نولعشي امىلا ني رئالا قدم ساباسها تلتف ءاقرعثلا ىف عقنكن ا تااسةف اهضارعا

 تاظقيتساو ىلع تادقأف تدون , الا نماهل تامذ" ىلم م سلا

 اَتلْخ تيملا لأب لدعتالف
 , رسمه نابتالا 8 ندمهضغبف

 هدامسلا لهم هتببلا لهأف |

 هدا ع مهحو سيف

 هلئاة نبا نلع عممسملع هنا مالس ءاسبنالا نيب ةلضاسفملا سو هملع هنا ىلص هقلا لوسر ناسخ نمد

 انلكذ لسرلا كل“ لافو ضعب ىلعنيسنلا ضعباست اذذدقلو ىلاهت لاق [ضعب ىلع مهضعب لصف

 11. هاما ١ .٠ ٠ نا ةلططالااة اماه تاع ل هااظطاللا

1 
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 ةداهش تددرد-هف هانرّرقامب مكن 0 ناف ةداهذلا ىف ْكتزغم هسف:لزناو مكس ا ىف تلزم ا
 منكن اهلوق منيلهالسا نمنوكتنأ ٍكظعاىفا نوفرمهتىن أن لالخلاالاّولاد_ءباذامو لدعلا

 دئادشلا ف نوعدتام م 0 | ىلوقنم مكحدو:ف هنو ددشام نومتكت الو عقد ص نا ىأ نيقداص

 مأاونناذا نوقدصي لهف واعلن وق ةصم كا شالو مه هملغةيوطنم مكبرات تاازام ىذل هنااا

 | نواهحدق ونولع دقو نوذكي دقو نوق ددب دعك

 3 ودصقاع ملع ىاف مهل وقىلا ”نيغصتال-ذ

 نوريشذ ذا نولوشبامىلا ||| تقتلتالرصمعلادحاونكف || ٠

 نودرخ مهلا مم ى اعو مهلا قا ريس ىناف

 نوقد_ك هنولوش اماذا مهنا مهب ىرداتنكولو.

 نورعش ام نولودب ذامهف مهأ وتىلا قدا تنكدقا

 نورتفي ىذلاالا شرعا! ىفو امعلا فام نولوةيذا مهف

 إ نورمهُنسإ مما مب موملع اورمداتساو لولا اورد دق

 لشعو طرتمالا اياد اناتسدكب د اوم هنا 0س

 لمد ىف هطير هبال 0 اًوياك ذخ !ناف هيذكي ذخ اًومريغ هناف بذاكمنا بذاكلا لب ىمو

 ندا دا ا هال هتداعسو هناحت هفاع لمعلاو عا هلد< ناهأ ىئش ام

 تام فلا تكا دحاملاوهواهذ قدي ناك ىلإ نط شازق هيذكباملاعناكاذا الا
 ةفصلا هله ناكَنم م قدح ىلاعت هلو لم هئم واطملا مالا كلذ ىف :ىأرقالا هه بلطإ نم

 دخؤيامتا بذاكهناٍل_عيالن م دخااذاهنا انرد َرقدقو اًواعوالظ م مسفنا|هدنقتساو ًاهباو دحو

 ق2 سدل هنا هب لع ريغ ند همق بدك ىذا اسهال اذه ىلع هعلطب ىدلا لعل ءازبق ءانبق ةاىف طرف هنا ث مدح نم

 هيذكيملعيىذلا بذاكلاو بذكلا ن مقدصلا هفّرعي ىذلا لعلا ءانمقا ىف طّرفملا ةذخ اوم نيب قرغف
 لوعيهللاو هدوجو ىللق ساسالا زب زعا د هو هتفصب هتلزام ”ىث لك ل زن بذاكل !نود قداصلاو

 لوح الو لاح كح ىلع نيلماعلا ءالعلا نم ماناو هللا امله لمسلا ىد م وهو قولا
 هتزعي نيما هلعرداقلاو كل ذ.خىلمل اهنا نيقي تصل اونقداصلا ماقمنب وانس

 و اووذتو لوسراو هللااوودعال هتلزتم ناك ىطقلاح ةفرعمىفةناغسخ و ىناثلابابلا

 رعش نواعت مناو

 ناختال ماذكت انامالاو هل جنك ن اهلا اوو_ذال

 ناعت ساالداح سا نود ابهتلس نا لجحلا» نكمل

 نامبا ثان امالاف تامأن ||| اهلي اهلج
 نا.ءوذالا لاذ ىرديسل || | اهلما- ىلع قد اهلو
 ناكف لاف نم قلاب اّكلاىفأ | انا لاه اك اهيّدوف
 نانحو نانو عاربو ||| هدج ىلاغت هللا كاد

 تنعالاًوسر غنم اهتمطعا نا كناف ةرامالا لأ تالامصوم ملسو هيلع هللا لص هنا لوسر لاق

 ةنايخوهللا ةنامخ نووخ نيذاا عا ثالثاناك نانا يلع نعث ل لاوس نءابتتطعا ناواسّيلع

 بطاخلا تن انا ؟نافني:موملانالا تاناملا هذهىت هللاهنث امو تانآمالا ةنامو ل وسلا
 لاقامل ىلامعت هللا ءاشنا اهركذ انف تانامالا ةنامشو لوسرلا ةنابخو هتنامأ ىف هللا ةناسح امه ِ

 : هه ممل لاباباو ضرالاو تا دل تماس ءانا لاغتاللا ا



 أ 6 هإ

 || دعب سلو لئاق لكناسل دنع هللان!ءازحس وف لع لوقلاف از غلكل كاذكب اك ل! لكلاك |
 (الادبحاص تاح ىلورالو لاعالا ع رسا لوقااق ناسالا نم ىتعاهندال-ععرسا رطاوخلا

 نا لمعلا كلذ بسارامةمواالا ءاعسالا نم لامعالا ىلع باس ىلو منال نيسان عرس ا

 هريقتم طارص لا ىداهلا ل.دسلا ىدهيوهو قا لوي هللاو ميلعئث لكبهللاو تدهف

 اذه ناكو نيةداص جنك نا نوعدت هللاربغا هلزئمناكب طق لاح ةفرعمىفةئام-و دحالا بايلا
 2 يدم ار اربع لا عسسل فال ىف

 |٠ قطن موق هتلاراغ ما قداص وعدن هللا ريغقأ

 قادحاتت لاح لكى اذإو هسقعب ال قطا هب لب

 ىدن ال ىذلا عادلاو-هف هن وعدت اذا ةروسعال 5

 قلخ اذه دوب ديدملا || || هقاخام قلاللا قاخأ
 قلحعال هن نيعلا ماك نئاكن م ىرت لد ىرعش تأ

 ققح هنوكءانفنم || (| اهب ماقام لاثمالا بح
 22151 511 1 1 تت

 نوكرتت ىأنوكرمشنام نونو ءاشنا هلا نوع دئام فكشف نوعد' نال ىلاعت هللا لاك

 ةرمطلا نقب دهاشلا نيسع ءراملا ناكحاذاو ةمهلالا:دابشلا هذهركذلا اذه م نام ةكرشلا

 عضومو لع نعو 0 ةملغ نعن وكيد مكحجا اولع ةداهشلان اف ال مأ هلعب 0 ك2 له

 نوع د نم لضرخل ىف سسذلا م 1 اذاوهلوقودو نوكزش نيبو دومدت ارب “١ ةداهلا

 تامهملا فددمحوتب فءاكتاارادىفانا سفن ىلع دهش دقف هاعدا ذاَر طضأأ بكت ع نماهلوقوهاناالا

 مكح هنوكل و ا مركب لوقبن اء ىدملا هللا «بدقو هللا نم مركأالو « قالا ركل الا

 ناسنالاب ىعيامو كمركل وقلاذ_هميركلاكيرب كَرغام نانالا ام اءلاتف هم مركلاب
 موع رهط ”لانهفرثاكلاريك أب انالا تركك موانقال هاج ةريمكحلا حاضصءىبيملاالا ام

 0 0 | املافىهلالا مركلان ا 00 تا

 01 دحوتلاوهاذهو 0 ءاخ : 0 ديما ا
 ناربغ دئادشلاو ءاخرلا لاح ىف هللا ةدا. مشب ادح وم لرمثملا لزب إل دادشلادنءالا داقتعالا لذ

 دمحوتب هلع ىلاّرطضااذافهدقتعمود ىذل ادم>وتلا مالعا نم لع هءلعر وطب ال ءاخرلا لاح ف كرمشملا

 نو. ”اعموسراع العر تحاو فدك اراد كلذ لكو ٌلرشلا مالعا ند ممل عهد عر وطب مل هقلاخ

 هنلاقاخ نم دحا دنع سلام هللا مركب لعلا نمركذلا اذه ىطع.ذ 0 ام

 هنادي نيدمىبازيشلا له ىنامز ىف هب ودع دح ان ءعمسا لو هلع بوؤدلا ورك دا اذه هل س

 تقوى ئلرشلا روهلظو تعوق د.حوتأ اروهظ صل ىف فءاكتلارادف عمتجااذاو 0

 لاحىف ل املاف هلا عوحرلاو ةرطغلا لص! ىفهدوجو عمو نطابلا فدبحوتلا ب اهصتسا عم

 نامزلا» نمالاا:لباقانئاف لرشلا نامز نهرثك |هنامز ناك اندإا نم حورسإلا لبق راضتحالا
 || هروهظناكو ادقعو اطعام اد نطاسلا ىف ب امصتسالاو ةرطفلابابلاغ دمحو تلا نامز ناكسا ان

 || انآمواىذلا اذه نءرادلا مك كابععالفكلرمشلانامز نمرثك ا هنامزأب دئادشلا تقو ف
 دقعاولاح لكىلع هبل _ةفل ترمذنال نات ك.ء«ةرال هنا تردقولو كحد هتاف ريعمأ |اًذهىف هم ||

 1 زراف اك اح لا هج ىح لدنعد_مشامو كل دنع اذ هيو كنا ةدانبم دره ذت الوهم اع |

 ا
 أ

 م ص يلا 2052252



 قدص قل ١ مالكب

 قدلخاا مق

 هلا ىلا لقد نم
 قلخ ىلا لقوا

 قدكلاىطءباذكه || | هيف نايس امهذ |['
 قلعتلا لاحهناذ أ | هل سل ىذااو '

 قّرفتلا هلام لهم

 قفوملا هللاورثعتر ظن او قَدْ داصرملاباكبرَناان ام نيغاطللا داص م تناك هجَنا ىلاعت هللا لاق
 مككنلجءاملا شط ملانا ىلاعت هللا لوي عفترا اذاءاملا ىتط عفترملا ىئتاطلا ناف مهاوعد ش.قن ىفاولصقم |

 دعيل اًةباغنوكي لئ اعلا اذه ءازح نا هلل اريخ أف برق ا ةباغ ىف ف: لعج د ةفهلا ىلا لاق نك ةب راسا ىف

 نماهرعق ىلا لزنرفاهرعق دعبلالا مج تمعسامو اهرعق ىلا لزنف مهج هو ارح نأك ذا هن داعس نع ظ

 هنم عّمي ادحان ا ىلءىفام هنا ٍلءاو نمحرلا مس.الان شرعلا ىلع ءاوّم_بالا اهل ىتا ةهولالا ىلا ىط |

 الملا اما. لاك هموق فذ عش اء نوعرفالا ذه لاثماو طوغيو ضرعو عودي وهولوقتلا اذه 0
 | ىناو ىمومهلا ىلا علط ىلع هل اودىف انامثاو كش دعبانظ كلذ لعج مث ىربغهلا نم مكل تلعام

 دحاولا سحالا نيه“ ال ركذلا | ذه مكح ىف مهاسق مي سه نب عملا وه هللاَنانولئاقا امو اءذاكهنط'ال

 ىلع ركذا اذهل ديامنا ىناثلا ىءالاو قرن الركذل اذه لئاستا او توهاللا وتوسانلا نيياوقّرق مهنا

 صالا ام_هالكوانيسضادحا هحاصاركذلا اذه عنب ىذلاو هنع ل. ةنمال كل ذدهسفتن علاق نم
 ةبدح اهلذ قا نيعركذلا !ذه بحاص دنع هلك اعلا نوكمف ة.هولالا ىف ىلئاقلا اًذهةيد-ادحاولا

 نيعلاىفال ماكحالاو بسنلا ىف ةرثكلا نوكتو ةسهلالاءامعسالا ةرثك دي دحا هريغلاك ةرث كلا
 صالاودوجواهل مصنال ىتلا ةّماثلا تاكسملا نيعانمنيعلاهذهل ضرع ضرع هدذع هلكملاعلاو
 || ىلاانون رقملالا مه دبعنام مهلو:لثماذهو هللىتلا ةمرملا نعالوزن هنودنمهلوةنوكي نارخ الا
 اذه بحاص ناك ا ذا لئاسقلا اذه ن وكفدلا هن هدنعوهف ةست رلاىف هنم لنا ناكناووهف تار هللا

 ناكل ل لاند مصولةنيملاعلا نعانغ هنوك ىف ىلتول هنم لزنارودل ا ىفق للا ىل 2 نا ىربركذلا
 || ماعلا نع هارينملاذه توكيدقو هسفُ ملاعلا نع هانغ ةينر ل ةعنروصلا ىف هءلكت نم لك

 وهفهناذريغ هلباقمالذاهنمهيذاعدساو كنمكيدوعا هلوقك هلع هلل ءادلاوهف هوه هتمالعف

 نائلام لاف نا ناب_سحلاو ملءااناللوقلا لاملا اذ هنرق ثدح ”ىتهلا هسنتاضد م لذملازعملا
 هتلزرهلعل الع دحا نمهعوق وليس سا ذهو هلعل قباطمهلوقنا لختفا ذكى الا نا لعدقهناز]]

 3 اومهف هيلع عقر اله جوي اهاوقيفهرودق لعب وهوا ده لثم لاق اذ اف هسفنىفهروصقو هراقتفاو

 ل_ءهنالءارحرخ وهو هناسل ىلعلوقباع هسع ىف هدعبىأ مج لوقلا اذه ىلء هو ازج نوكو

 ضع ىلع قلطأ هنلاَن اف ني_ةطصملا نم ٍباَّدَسلا ثرو ىذا ملاظل اءازح نيملاظلا ىزح كاذك نوكيو
 ممناميااوبلي لو هلوقىف صصختب ام انه ملا افلا ص هةبف ق1 !لها نه هنوكعمملالا مسا ةنرولا ١

 ىلم هللا ل اوسرهرمسف اذهاو هب ملكستملا دنعال عماسلا دلع ة :ركتوهذ ةركن هنوك عم ص اخ لظوهو ماظن

 ترطسام اهدارفنا لع ذْخؤت امتاتا ريل ا ىف ةيآ لكو كلذ لاص هنال بيدي هم هج وبحاص لك 0

 لبق نمروءااهتمزلا ذادب الا ىعسم ناك حروالا ىلاعناكَن او ذخألااذهقرقمتلا لهإ دكت |

 لماكلارانوهواهبالاة ب الا لمكت الف مزاولل كلت بلطتب الا نامالكل اًدَوَق نمرهظي دعب وأ د
 نجرلا هللا مس ىفلوةناكرثكريخوريبك معد زوفن هتاف طغل اذه ىلع هللا مالك فرط نة لاجزلا نم
 1 هنا معاف ةدابزبالا ى الا ىفاهل لاك الف ةياعرج اهنا للا ةروسى ابي لوقتو"لةدسمنا اهلا مش را
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 دير اوهام لدم 4 انيدارملاوهف

 : لث. 4 ناكمولذال ئمهلام معلا اولواوةكتالملاووهالا هلال هنأ هنت ادد لجوز هنا لاق
 تلازولف بنا رمال لاثمالا ف لضامَدل انيعامو تاذلا ةنلئط ىننام ةسترملاالا ىنن م هناف همت عصي ل

 اهنالع افلخو ةفيلخ هانا دهاو للا لقي ال هنن ص نمو رولا لمي هناذ ند نضام الازأ

 ةيامنلا لورق قاتصتسا مهل نكس ماودلا قاقكتسا ىنعا قاتلا م ك2 اهبفمهامت ةيامنو ةماون

 مسهل ىلتام قحلاو موتاوذ لوزتالو مهنع لوزتق هنا دهلل ىهو نوراع سم ةمرلا ىفمهف ةفالخلاو

 ةترملا ةيلثم ىئنفوهالا نكي لف عجل لزعنا هتينرىف مهل ىلءاذاف هترفالمتاوذروصىالا
 : دوجولا ىف تاذلاةلثم ىنودوهشلا ىف

 دوهكاهلام ةفنم دو-ولاىف تاذإاةملثم

 اودي زئالو مكحلا هي اننا ىذلا ىفاو ركتفاف

 دسعلا هد تءانلاو ىراخحال ىملا هناك

 دوعت هند ءلاهنم اندج انمةترظن ناف

 دسهتاائاقاا اش وهو كءلم ند لح هنا_عس

 د روقان دنعام وام هارب ىدتأ] اندسستي

 غش ذا ديرملا وهو دارملا ود ىلاعت هن

هععم هللاّنال سكعلابو نرالاهدوهشىف هددعالو ديعالا دهم الق
 نع ىئتافهاوق عسجو هرصيو 

 لوبقهلفا دْئاَز فاكلا فرح ناكحم اذا هلك اذهو ى نأ ىئءنراههل قب و ىئتن نأىئشامدعلا

 اناقام نةفدال ناك داو ىئنلا نماناقام

 ملفلشملا نع ل لا ىو

 امى هم ىبهل لملا تدب

 اذواذ_هىلع نمو و

 دوو ىل#خملا عم لثملا دجول

 ةضحروصابل لم الا نس

 ددعلا نيعىدرفلا دوح 0

 ىلعمداقلخ هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاو تيئاو ىننذ ئث هلثم لثم ساوث وهك رسل

 قالو رهاظاا ىف ددنع نكي لوضع همف دي زيالفهرهاظ ىف تو.ئلاهلو هتطابؤ ع ودل اهلذ هنرود
 ةلرهاظلاف نطاسلاو رهاظلا هنأب فوصوم قملاو توبثلاو عّونتلاهلف هنطان ىف دحئاو لام ىلع

 ناسنالا نطانزيع قار هاظلاو نات الارهاط نيعقللا نطابلاذ توبشلا هلنطابلاو عوذنلا

 اهلاعت كنسفاهر اسي كتروص تءفر كتروص ىلمعةرظالا دنع كنم؟ تءفر اذا ةدوهعملا ةارااكوهف

 اذهلو ةلرهاظلا هسا ُكْنطانو نطاسلا هناكس هم“اةروص لع قول لا األ رهاظت اهذسعكلا-ثو

 نه كباةوهو هبلق ثنآف هرواقم تاق كاذ ىف لولا, ف صوبو ف رعدو ةمامقلا مو ىلتتأ ا ىفر سَ

 ماقملا اذه.نطابلا ىف الا هذه أ امنه سابل حنو مكل سال

 هساناخ لب اهكخو

 اه زوم داع قعاو ْ)
 لوهللاو اذ- هم نالوا ق.ض:نادمملا ادهّناف نوكيامةرابعلا ىف طسلا اذه نءرثك او
 اح ةايتاكابا 7 10 ا يع فا

 رعش (ر الامس تناك منو برثي لاقي دعبل اوهو هلأ ىلا هترنكأ

 ٍ هنن اكن اكحالنشف
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 . الملا

 ١5 ا

 هلءان ىف لاق هنار كصذ ىتح مدآ تقو ىفمدأ ١ هفناكن امز ىأو داشنل هده تدحوذم |

 هتحرتناسب ||
 جيقربغم ضراالا هج وف »# اهيلعنمودالبلا ت ريع

 مل هليقامحدعو هموت مدي نما ناكدقو هريغال هع ناسنالا اودو هسماح دعو همولم دينا الا

 لاقتتالا نوءلطي نوةراعلاو ىهلالا ناشلل ل امَنالا باطن ا اكىعسطلارمالل كلذو اذكهرمالا لزب

 ناشاللاةّتالانوءلطيو اعبط ممافوانوهذب نيفراعلاريغو محاقوامذري غنم ىهلالاناشلل
 مدلاو لاقالا بلط ىنعا يعاذهريغبساضي ألو نزرع ءشال مهو كلذ مهكر < ىذلا ىهلالا

 وهام لك نال ختي و هنعحارفالاو حاتسفنالا ب باطو قمضلا نم ىلعل ا ىلع لودمجم ناالاناكلذو

 نم لاحق ناكاذا ناسنالا ناك لذو هقوذ ىذلا قمضلا اذه نم حاسفنالا هش هنع حراخ

 حجرخامىربو ارودخحت هفن دق فلل ذ نم ديال هب هةطاحال لاس كل ذب هم اعض ورقم هناقلاوحالا

 لع قءسضف هئبعل : نعءحيراملا هال اّنال حارفناوحاسفنا هناريصألا كل ذند

 هوما عاستالا كلذ م لد ا هيلعو» ىذلاهلا-ا دعامق ةعسلا دبا ذهاذ مالا

 0 حارفالا بلطف همفهريصحو هب هّمط اسال قرضل | هيفاضدأ دق هب طامدت ةذداولاعالا

 هجرخ باكو هللا ذذت ا ندا دي اه أد ممس اىلا مسد مان مدحر < هللاو هن ديدا ده لاررالف لوالا لالا

 ثمح نم هقرر كال ذا نييعترينمهللا مءالا لول دمىف عاف هنعقيضلالازاىأ !قيضلان م

 هةعسملا هلذ هللاداطع | اعاطخم عجريف هلوهذ هق قا هماق ا ع : لكف دمتي مدش نال ببتعلا

 1 ندى للا همقلض أقل ىذدلاود ىمضال ب>وملا اضرامدعو اضرلاو عسجلا عب لاةّدالاف ادياامعاد

 0 0 نمو هدعل قيضيالاع اسنا مسالا اذه عاستاب ع. --_ د مق مسالا ادههعسىلا رخ هللا تا

 نء حالا: قب .وهسفن بّرك نآداران مق قم م ىقدض نم حجرذةد>اوعاستا مكح ىوس دشن مل

 وهو ةع_سأاىلا قيضلا نمح رخىذلا كلذف هقزر لعب )نافوهام هقزرب هلعىلا هسف:ىرظنيلف هةصق

 كلذ ىف مهضعد لاك بدت< ال ثدح نم هقز رو ىلا عت هلوق

 امر ممانملاقاك || || هلرعح هللاونمو | ْ
 احرف هنرخأ قاضناو ١ هناي ريغ نم هقزربو

 202 111“ ض ضصلصلصرصرلصلرللل_للالالؤلؤلؤلؤ1لسا_ 77 حا

 لغثالاك هق هقزرب هسقن لغسل الفءاش ثمح نم هقزربوهو ىلا عنو هناصس هيد ابعلالا هَدلخ ام هنال

 قطف لزم هقرر لعنمو نا ويح نود ناودح اهم صتخامو دح و امهمكح ناف هلح أبدسفت

 ريان همفةدانزلا ن تج«الام هنيعتدقهنال قبض فلز: لانلقاممناو ءاضرلا مدع ىلع لوبن هنال

 ءاحرلا ةعسةمهوتملا ةعسلا ىف عي لعبال ىذلاو تو نأ ىلا قيضلاب مع ”ىودنلا قداصلا

 لالا مكح نعم !ءدالامر اظن ال ةش بستم ال ثدح نم قزر نم هءاجاسأتو سفنلا ب .ط شسدعمق

 قلالوةءهشاو كي دلع مكحاملاا هنافوإمأ | نم دعسو طس ىف هتقو قضو هض قو هذ تقولا ف

 لسسلا ىداهي. وذو

 ةدابز ىل-ع اتقو ّئّ هلثكر دل هرم ناك طق لاح هن د رعم قةنأمع) راو نوعستلاو عساتتلا بابل ا)*

 رعش انيه ذموهو لثملا صرف ةفصا موك ىلعاتقوو فاكلا ظ
١ 

 0100000
0 

ٍ 

 دوش هسرق 00 لع دددسح وانآو

 ا ا دحولا راو 4و ا اذىلع لما! ق تاق

 دب م ىلا تناج ىف هتلقام ىلعام !



000 
 د دش مساسل

 ] نعرثك الا كلرشلارهظ ةرطفلان م دحوتلا ءدعاطدنحوتلادالكمماو قطادو>ونممئاعا

 أ هانا ,دراكحا قم مهفاك املهئاف فيلكتلاالا كلذ ىلا هادا نم ىذا امو دحوم هنامعزر ||

 دبح همها صاخب لق لاعفالا نم هبمهذلك امداج ا ىلعا.سةنارا دتقا مهل نا لع دقوالا مهفاك ام ّْ

 || ىلا اهويسنىتلا مهما لاعفالا  ._فن ىف ىوعالا نم مقام الا مهفاك ام هللا نا كلذ نداواعولف
 ركذلا اذه بفن ركحااذلا مزلا اذاذدوهشلا ل_هأ لعفاك مهسوةنال هقئاداسنعاو درت مهسننا
 ريخوهو هللا, نامعالا مهل تنثا هللا ناف مهاعا دنع هب اوكرمث !(سمق هللا دابعأ هللا دنع رذعلا ةماق اهل عا

 هللاباورفكحو لطابلااونمآنيذااوىلاعتو كرات مهيف لاق ند ىلا اورظناذا ةهظعةءانعوريثك

 ناكفارتس هللاهاعسفهتاودو دوبووهامدوجو ,هدةعىفاولازاوادوجو دوج ود سل اماورهظاف
 نيرذاك ا وزاكف هورتسرّومتل ادعبوهورودت ىت-هورتس لذا دورتسا قط ادوجو مهنءاروتسد ْ

 اعروصتلا كلذ عوجرب لوزبالو روصتلا كلذف دوو هل ناكر ّوصتام ثدح هنا قلما نألث ومو

 كلذكس بل هنا كلنيت اذا كروت ف دوو هلناك هترّودتاذا قولا ناف قول_2غ فال رومت

 ا هلعبال ق.قد_عوهو قولخلانيبو هللا نيب ناةرفا ذهف هيروصتام رو د:لاوزبدو-ولا ند لاز
 | ناك ام كل ذك نكي لولو دقتعم نكح ةروص للباق هنال اعل !ىفال ذااتنثاذهلف سانلا نمريثك
 هللاو هروصتانعالا نماانك هروصتام دع هن نما هللا دوجوت ”ىوبنلار يلا عماشلا عمنا ذاق اهلا

 مهوال ا هلذأن م هرثك "| نمااههنسيرّوصتلا ك3 فالش ىف دوج و ءوهاكرّوصت_ ]تح دنءدوج وم

 لوالا نيع سدا هشرودت ديزم لكى ولو هللابلعل اديه نممهسوفتىف ماع رطبا نوكرمشم
 ديحوتلاهناصس ضرع لَو مهرذع ةماقالالا هبال هذهب هللاءاجام هلك كاذ ىف هللاالا ساو

 ناميالا داراامهنا ىلع ل دف ناميالا توبث عم نوكر رمثم مهوالاهلوق معن ل د_.وتلل ضر ءتولو
 ركذلا اذه ىّدانخ لاح ىنا”فروظ نم دمحوتلارهظ مث دوجولا,ناممالاداراانناو دمحوتلا
 قوذهلام هناخر تصذا| اذهلهأ نموداسك هم اوكر شاامف لاعلارذعمد نعله لو اريعش |

 ليسلاىدمموهو وأ! لور هللاو اذهالا |

 اجرت هل لع هللا قب نمو هلزغم ناكب طق لاح ةفرعم ىف ةئاهسعت راونوعستلاو نماثا|بابلا) ا
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 رعش * ( بستدعال ُثمح نم هقزربو ا

 ىرديال ثم نم هنأبهفقزرف
 نر اذا لكل كا الر
 ىرخ 1 ا لسور ل 3

 صالاملاع نم دحأىلا نسمع

 ةعسفو قىمضفف هللا ى دم

 هب صراف سلساقزرو ىناعم اقزر

 الف نامرلا مغىفو نامزفو |

 ترائامرهدااالولو ىدووالول

 ىلاهقر ايف همف ناك اه حرخفاجر خت هل لعب هلوقوهوان كرف مكل لع هللا اوقتنا لح وزعهتلا ناك

 1 لسسال دو>و دعت ماعلا لاح اذه دو-و ىلا دوحو نم حي رذطامتاو مدعىلا جب رذام هنالرخ [سعأ

 ىرنس ىدل امال اهب الا ءذه ق دص نمو ولسا دوبولاوهو رومال ا عجرت هنا ىلاو كل ذ دعب مدعل ا ىلا .

 الصأ دوجولا قهلاحاضارءارتالادحأ ناودو هل مكحال ىذلاردانااذاشلا الا هي لاقو ماعلا

 ةدهلالا نوؤشلاكإت ملاعلا رمق نأ ىف صانفنالا مانا نم مون لكو لسا ناوهو ملدا :هلءكلذاو

 هنأق لاقتالا باطناو ط .امااذاشلا ناريغرخ سه ىلا نات ” امناكه سفوهامم لاسقتتالا باطذ

 مدعلالا لاقت :الا بلطيال اعلا ارثكاو عما بلطي وهفلاتنالاهماطىقو هتقوىفهلا هع ضار

 نمو ماعلا يف ىرالاوهاذههلاح ىذ ربا صرب الو اضن ءارسأ د ماق هلا ءاضرا

 أ هلاحالا هئامز سلو نامزالا نمالخو ىذمامدم<و هنامز مذيوهوالا ادحأ ىرتام كنا باسلا اذد ْ

٠ 

0 

 ثدحو دم
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 فتم قيام قيف هدو+وو همدسع لاح ىناكسمم نكمملا لزب لو ىبسف: اذ تعن نكمال ناكمال ا نال

 دوجولا لاح ف حسه نك-«وهاكدوجولا لوبق نم هبفاملءاقبا ىذلا بهذ حرملادالا قدامو مدعلاْف

 نكمل يبس هينثنلا نعم سيشمل مسكن دانعا مرير كاشف انمدعلا هلو_ةلدووجولاب :

 وهام ىلع سال انرغظأمو حر#و لخ دم نيب مذ دخلا نهب زتتلاو هسشتل | ىفامل هزيل | نع هسفن

 الفعال أعَرش هو نم هنشتاا' لاقو اعرشو ال_ةعهجو نم هب زمتلابلاقفامندب عجن نمالا هيلع |

 فاو لكفر ةكتافءاش ا اش نمو نموملفءاش . نك هللا ىف اهنا ىلا لسرلا ه, تءاحاع ىذتب دوهمشلاو |

 ثيح ن مح هصشص ثمح نمتغنلاكاةَنع ه4 سفن هلق | هزم ,ف صوص تعن عم فقاووهام اق |

 00 لكةيدحأب هفصياعغا فصاولاو عومجللان هدحاو لك ردح أ ال عوملاةيدحا هل ناق هل هلا

 1 20 د امو نوةصنامع ةرسعلا برذب ر ناحس هلوشب كِل ذب هّمعت نم مىعابطا ل اوهتعومجلا

 تت :رعملاوتان الا نه دروامم كلذ همسشو ّنمف . نمو ضرالاو تاوعسأ اهل مس ىلاعت هلو ب هل قلخلا

 نحوه د اوهل.ت دز ىذلاق قرر هد ميسم لك را ال واد نءهللا عسبامن ا ىهلالا

 0 الاهتت اامالهتلا. نعهافنام اذهل هلل تدن ق هللا دمه بسم امهتمدحساو لكورتشا الا هع همني ام |

 هافنام الا هملعءانُبلا لهأ نم دحال هللا تنن | اقدشن ”اماللّرالا هاضفام/ نيعرخ "الر هقتقان

 ديعلاالا هضم .الو مدستلا,فصوبالو قثنودتايئالابهسلعىش اندم عيسنلاوه كاذف هنع |

 هنالل قتلا دهاش دقق عيبا دهاش نمو عسجلادهاشبهئافو وأ اةرودب رهالفلا لماكسلا عماسش_ا | |

 قدللف ارد عمو لماكلا دبعلاعوم قالا لاةءالو قا عوج لماكلا ددبعلاف اعجمدهاش آ

 لوقيهقأو راتتالاوتلذلا الص نمل سبل فاسو نصوح لاكلو العا للختوسن  لا

 لسسا|ىدهيوهو قملا

 مهوالا هللا مدرثك |نمؤيامو هلزتم ناكب طق لاح ةفرعم ف ةئامعب راو نوعستلاو عياسلاب ايلا ] *

 5 10 «(نوكتختس ا

 نازواونيزاوم لو ءالو ناعاو ىل هع هليقي عرمشلا |

 نا -ر نزولا هلسنلالا اهقرعد سدل مولع هلا الادتع ١

 نارمس> هام هريزنت كحح ىف كا دا ةناعاو ل_ةع صالاق

 نراروحلا عرشل ان هل ثا اع ند عءالا درتلمثو

 نا هرب كاذفف ه دب وداع هعق دب ركفلا مكح ثم ن نملقعااو

 ناممو روز هرف نكح نيملاف هن ام هللا 0 بر ريغ نأول

 ناطلس لاعام لمت قام لاهو | | هنن يدور 200

 ناسشت ذا درا كادر هركالا اب د
 ناقرف نارملاق قالا :روصسصس هيرود ءاشنالا ق هلال كح دق

 ناد ةءوذنااقاق نينا فانذركحلا اوةدحا ونيعلا

| 
ْ 
ْ 

ْ 
 ىلعي امناوهلا حوت نامبالا ىطعي الريسملا ترا بوح امل ظ

 ١ ليلقلا سلوةدئازامنوكح:نأ ىلع 2 ملا ٠ وح

 هتناال هللا اودح-وئيذ|!ثود -وملاامأو هللانهللا ادد-ونيذلا مه نيدحوملا نافهللاب ند نيالا |

 مكبرب تسلا مهسفنا ىلع مهدهشاو ,هتيرذ مهروهظ ن همدآ ىنمهللاذخاذاةيرذلا قاثممةدهاشم

ادبحو ها غندمحو هبفناكن اودمحوتلادال كلملاو دوجولاب قي دهتل الا ناك امو لي اولاهت
 كلل

ىلا او- رخامل نوكرمشم مهوالا هتلانوهرثك |ن هودامو ىلاعت هلوقءاذس أ
 ! تاكا :رطقلانال اثدلا 

 3 0 ان
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 ١ | عوج انها لعن م سان نق هكرحالا عجر هاو وقف ىالا عوج اودودادترالا لءركذإ ١

 | مهصعخس نولازيالو هّللا ىلا اهلك مهروما ىف نوعجري مهمأف هاء نيفراعللالا كل ذ سلو هللا ىلا

 0 مهناهلاطباءاوأوةب و ٍتابسالاباورتستممالر ةكلاناوةدوامتاود .اعنوبو ف سوما ىلا كلذ

 | اوعحرف هللا ىلا ةعجاربايسالا نوري مما بابسالا قمه ”رداظنو هللا عم مهلاحو مهسوفن ىف

 أ مهل اثما مهنا مهخاولمذت بابسالا ف بابسالا بانا مه دقفي لاف هللا ىلابماوعجرو اهعوجرإ
 | نامبيفلاقف اهممتاذهلو صوصلنا ىفاسدموا دج مومعلا ىفامذ ب الادده تع ءاف هيفمهامف

 | تابخ مهيلاال هقلاىلا مهلاسعا ني لعلا هنا ىلا عوجرلام هاطعاو مهلا هفاضا هنال تطمح مهلاسعا

 | لعنمديراس' دلا ىف هلوقو رهالا سفن ىف ىه تاك هذا ىلا 0 كر اولا ةفايمالا سووتاعا

 امأو ءاطغلا فشكتا اذا عسجاوهو اذ هلرخ آن مدي ردرخ "الاى هلودوانه كلذ ن ءفدكلاه

 هذهتلازءهيلاال لنه عوج رىفءاراذا عجارلان اف هتننيدلا اسناو هل د نعهوقىفهءلانيدلاةفاضا

 را 3 قر الاهذه ىفمهملانيدلا ةفاضاداناقاناو هدوهشل هنعةفاضالا

 هلئا ىلع دوعباهلاريمضن وكي نآزاجن اوءاوس باطل اريعض ىف هماعوهام رلعءاهل اريمخ ف نوكن

 مامتةلوقو لاوح الان ئآرتنعت رعاذاروك ذمبرقأ ىلءاهدوعا ءاكرل امذلا فل صالا نكل
 ميلا سدل مهل هنا هدف نولضتيا وناكاما اور محال م: تحاا اذهل نوران ا مهكنل واوربحملا

 قلو ايزل نسا دتح كيو لاهل نقناك ال تانارب شع لنعً الو لابلا سا ذاوربتخن ْئ
 ! اذ_هىطعي ىذا اوه هلاشماو ا ذهف لماعل ء از ءاطع مهرطن ىف مهلاسك عااد ولا مسالا
 لسدساا ىدهم وهو قلل لوش هللاو هلع هيوؤد نا ركذاا

 : رعش هردق حدا اور دقامو هلزنمناكب طق لاح ةفرعمىفةئامعب راو نوعستا او سداسا |بايلا)

 اردق مهلككح ريغسلو !ديأ هرم خهتلاردقام !

 ارو مما فرعأق هلئأ هنأ فرد كو ' الار دق حام

 اريتعاام4 الاردقىحىف هبةوفاام قلنا فرمعيول

 مّماذدوحو نع اوريسءول ارشئاالوال ىلئااوذرعام

 هنكلار دق هتلرك ذل | اذه تدل أف هزي هنال هلارادقم لداعملا كلذ نوكسفهناذ ىف هل داعب امد نوكي تح

 هللا هقلُح ىذلا لماكل !ناسن الا فرعنمال ا قار دق فرعبالوريمضلا اذه باهصادنعلوه#

 هيشو نيسعال اونيلرلاو نيدملاب سفن ةرهاظا | ةروصا | ىف قا فدو مث ةفال1ن ا ىشو هنروص ىلع

 كي تامدعا قاد نمر هالغلا مكح هنت ”ىلقعلا لمادلا ىذت ةبامترابخ الا هي تدروا-* كلذ

 نوددرفناولذا ىلاعتديلا هتقاضا ليلدلاركش ام هسقن ىلا هفاضا|م فاض هر دق ىف هللا بانج

 هردقّىح هللار دقام ىذلاوه كل دف الّةعهملا اذهلثم فاضا نف هلا كلذ نمش فذب مل عرمتلا

 هردتق-هقتاردق ىذلا كلذف هير نم شد ىلعناكوا دوهثواعرش هفاضان مو ف.ضملا ًاطشا لاق امو

 || ىثلكح نثقعمو ةلزئمو ةروصان طابو ارهاظ لاَوَردَف ةةقيالن اوه ىذلا لماكسلا ناسنالاو

 || ناجوزلاو قدا ةروص ىلع لماكلا ناس ذالان لاعلاو لع ءاكلاناسنالاّن الناجوزدو>ولا ىف
 بونت املاعفتالاروهاظ ل< هنال ه.5لعفنم ملاعلاو لعاذلا قاساق همق لعفنمو لعاففىن'الاوركذلا
 الا وناولالاروص نمو قارتفاو 3 و نوكسو ”هكرح نه ناو حسهالا رود نم <.

 1 | ايويث ف تاكسمللوه ىذا لزالا مكر هلا اوهفتويثلا فامأوادو-و قار دق ل الاف بسنااو

 مالا نم لعب ال ادهو هرادقمل«-راومممالار دق نوفدباع ةزعلا بر كير ناهس ىلع هللا لاه

 2 مس سس ا سبوويوس بمن

 ْن



 اع«

 اةنملالا“ ينال شرر اة تاور نما ف ةؤقاانف وكيو دوولا ىف مكحدل قيالوالتعق هتك
 حصام هجوب ق-وهامالول هنا تب ًارهاعت شوك اذاكن اقملاعلاةهاالاءامسالا هم هدا نطُشَنف

 هللا نم م لعأالو لاعلاالا ءاشذمالو هللاالا ةع ةلا ىف ب ريالو ىشن ال هال ةئهلالا ءاعسالا هاش نأ

 رودلافال_:>ال ةقلدد كسللاوان ثلا فالتخال ةفلتح رودلا نكداتءكتاالاهلاىذذالف

 ضع هسدعت طوب ىهدو>ولاق بدتلا فالتخ ال_ءامرودا!الولو دودا |تثدحام بنل ا الواو

 مكح هلنوكي نأ نعىلاعت هعءانسما هتزعفروفعر زعهتلا ناركذلا اذه ىف هنا غمضت نيع همارب اف
 ءاحرلاو فوه ا كلذ ف دس ضعب ىلا هضءن لاعل ارظ. مك ضعب ىلا اهضعب رظن نه ةمهلالا ءامسالا

 ءاشناوءاشنا بسحو لأسو رو فاس ىذلا هئاف ادهل ثم نءزب زعهللاف ةمحملاو هركلاو

 قللتا نع ملال اىلاوهن اعسا ىلاو ىلا عت هل اةعجارلا رارمالاو مولعلا هذه نمرتساع روذغو

 داح الايراعلا هل ن كسا قالا نمد اوالو حومملا ل_يالف عوتملابمولك
 دنءسدلام داو دنعف

 هلوقودو ددساو داو دنع ل صاحريغ عومجلا ىف لصاح و و لصاحال لصاح ع وهل انوهفرخ الا

 رخ الادنع سلام هللا اعلا نمدحاودنعف ضعبتلاءاسءافءاثامالا هلعنمىشب ن وطيعالو

 لسا ىدهمودو قاسالوقي هللاو روقعزب زع هللا نا لاف كل ذاف
(2 

 هند نع مكنمد درب نمو هلزتم ناك بطق لاح ةفر عمق هن أنعل د راو نوعستااو سما بابلا)

 ظ * (رفكوهوتبف

 هعض ودرع نم هءاح فلام ![ أ هل سل ننعلا م

 كس تل ِ كيسمع رش لكدان هنا اتاو
١ 

 لوسرابف ثعي دو ةتاىف 0 2 الاالا سبل
 مهاللمك .هلوةىريعغلا انلءبناث كل ذكىمالا عقوامو صقن.الودي نيالا دب ؤمنوكيتأالا
 ىلا برقا ىل_نرلا نع ب انكصرذلا نوكف هملا جات الاططش لب دال فاكس اعيج لسرلاو

 لدي نم لسو هبلعدقتا لصلاهو اهصوصخو ةلاسرلا موع كلذ ف لخ ديو لعل اىلا لصواو مهقلا

 اوفا لوال ءا لشي له دوّمْناىنارصلاورمدنتن ا ىدوو يا | ف سالا فلتخاف هولدقاق هيد

 ا1ذ_هناموسرلا الع لعجو مالسالاىلاالا سائلا اوعديءاجام سو هلع هللا لد هناف مساناهيف
 متداول دياماواسأ اذا مواكب انتحل لهو ىنارم هنلا نا كاَذك اندنعوهاموهيرومأ مليدنت

 ! دار كارول 3اس لوخ لاو رشتو ةيلدع لا ضف ناميالامهنيد د نم هنأف

 ||امناو ع ورم نيدب رسل كل ذ ناكل االا قبامو مهفاقوسأذا هثيد نيدلا له أ نم دحأ لدباغ

 هكا دما للا لوشزو هند نع مكتمددئر نءالا اقام هللاو هلل اريغ دنع نم عوضوم صو د
 ىلع ل رسشملا ريدا ىف« ارحالوءازحلانيدلانال انين .دةلردنلا مشد لاننا هايد لدي ند لوقي لسور

 ىذلا هنطوم ىه ىتلارانل!ىفهملالوؤب امىلا كرمشملا ل ؟ اذاو قيامفالو فلسامفالالصا لرش ءا
 |رهظضْئ ع لكت ءسنو ىلا ةجنرلا قدس ص اصتخا كاذانماو ءاردص قررنا كل 5نافااديأ هنص حرخال
 !ٍ ريشا اوريدنا فءازج هل ىذإ الا نيدلاندارا ام ىهلالا بضغلا م 1 ةلازادنعامتقوف هضاهمكتح
 : سدقلا < سم لوق لمة داعلاوه ىذلا نيل داراولو

 لشاميبارلاماابتراجو "يلع هلو نوت كندك
 اذه ركاذلل فشكمف هنمءزةداعلا ىذلا عورمشملا نيدلا ىفانماكئانا نو ةداعل انه ني دل ان دارا
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 النكت

 ماسي يقاو هو-دو-ووةرودااردوجالا ساوهردوج ثد<امرخ الا عوذااو اذه ىلع

 ' لوم_عم كلذ ل ةوهف هراهماشدلعالاهب تماو ىذلااهرهوج نيعل دود رال هناف ةروصلا كلت

 أ املاح ةروصلاثو هج دوجولا ثدحي ةّداملا نهةروصلا لوا ةروصلا عضوخ نيعلادوجومال
 هتلاناف هللادنئعءلكلاو هنموةتىرخاةروصنكتملام اهمد_هددوجولا نمم دعو لاح لكى فال
 دوحوو توشنبهلنمعلادوهدم لكلا لب هد:ءتد<دوحومالو لوةعممءاق هةسكمش نمع

 اهلعقلطن, ةلوقعم دلما ىفءاملاةروطفَّئازدنا كان مان دنع هثدحاامدوجولاو هنئازختوينلاف
 ةروصتثدحو ترهظفع امريسي هناق هلل ام دملخا ىلع رطاذاف ةوعلاب دلل ىف املاود للا سما

 نم ةئازتس هلا هلكت لبقان دنع ناكو هدم و هدسحو هتروصو ددللسا مس اهنعلازو هنموهنقءاملا

 لدسإام مكحا ذكهواهربغ ةرودبانوزخو ةروصتدن ازخ ناكف نوزخملا نيع هنارهظف بغل !نئازخ

 للاروص نمهشاعتاملقةحنالاثملا اذهانئاماو هلا ليكسام نيعولاكسا أم نيعود

 ىذلاءاملا ىلع قلطبام الاخ هيلع قلطت مادو جو ىف هلك ماعلاروص كال دب ق دانا قل ا دوج ولا يف
 وهفهلدململا سساناك ام لل امريغ سل هنالا.ةمقحاه الط | كل 3 ىلع قاطيوءام دءاحلا ن هلل

 تانثحلا عجب ملعتانه نمو ىهلالا للا نمرك ذلا اذههلاشم او ههتني اذ هبوب قاخ هج 3
 0 هيهللا صاخ سفن لءوهو مدقلا الة ىىتدو ثودحلا سات تع عدو نان

 للاى ةياوعو لل الرعب تاو ل لاوختل دود ع

 ب ب ب جببحبيب ب جبييبيبيببب بببيببيبييييبببسس  بببيببببب ب ببببببب ب بححصح

 ءاذطعلاهدابعنم هللا ىشخ امن ا هلزتم نكس طق لاح ةفرعم ىف ةن امعراو نوعستل او عبارلا بابلا)

 وعش (ةيئارقلات ان الان د اذههبشاامو هب الا

 نمقالاهل الا ىثذاما

 هب لكحلا ىبفاماذاف

 امعفش ىذإا لعلاامنا

 هفقرعتىذلا َلعلا وهف

 هعتر سيو ى لسا لسع
 هعساو هسق ماعلا ف

 ةمكحات دهشدق لعلك

 هلع 0 لمعه رو

 نع _عأالوملاعلا ىلا ةيوسنملاة يشمل نوكت اعلا دق ىلءوهلةمزالل السعلا تافصن مة. كلل

 قى هلوق لزنانه نمو تالباَمملادادضالا نبي مسالا اذه عج هللا مسالل هنم ىش هحاالق 0

 ةمهلالا» اعسالا ماكحا الا سل اهتهرهظام ىاتاكمملاروهط -لعوه ىذلا صالاناكاملو' لعن

 لاخلا ىف ىلاولا م الا اذه لبان ىتلاءام-الا ن نمادنعامتلعل شا تنير هوالا فلان هام ناك
 دق ىهكح هفرهظىذلا صاخلا لحما اذه ىلءابلاونكمأ مو ىنالواك لوقف مكجالاي حاد

 هللابتم ىدخ ا الق ةمهلالا» اعسالا نم ا_عأالف ىهل ارخآ مس ل مك< ىعيرخا لاوب كلذ نعئازعب

 نوكلا نم لاؤسنع عقباماهنخ دو-ولاف عقاولاودو لزعلاو ىلوآلاب اه فّرصتلا هل هللا ناق

 تانغد دوما نم» للعلا ىلع قلطت (متفاضسن نوكسف م 1 امم ءاهد تاب عشب لب لاوسريغ نم عشب اماتمو

 ةسهلالاءام“الا ماكح ا عفر ف تامئدحلا اوسلو هني يسن دلاو ءاعسالا ىلع قلطنا هللةمشخلا سا

 كلذ نعاهمكح عفر ىف هللا تان'دحما لاؤس ىذنع تق قولا فمكملااهلىت وأ ةيهلالاءاعسالا تراص
 همكح ةلازاو راَضلا مسالا لزع بلطي ّرضلا سم ىناهيرىدانذا مالسلاهملع بوبا لوقك للا

 تواضفشْر طرا هقتانت ذك عفان مسالا هعطوم ولو همكح لاوزبلزع همك لز و
 أ هتادنعولا اؤسلا نمهدنعاملواعلا ىو ةيلوتلاو لزعلا نم هد امل هقلا ىنخ ةبهلالا ءامالا
 لّزعلا ىقرتتةاهماكحا ةدم ءاهننا ىلارطنت مدار طضالا له امسالوملاعلا لاو لوبشلا نم

 لد زدهاشيو ىرب هتاف مةّتنملا نم ةسشخربك ٠ءام“الا نمىثالفةمل زبن مهيعاشإب زءراضأ



 ل

 هحولان مناسنالاءاطعب دق ةف هللا لعل اريغىفامأو .كشالب نيرخ الام نبيرخ . الاو نيلوألا

 هملع هللا لصد مانقمداطعا اذه كللذي هللعي ن نمهلا ههلعت ىف لوسروهف هنمالال_عيالف صاخأ

 هتنانيلعلاف هتاف: دوسي رولا معلا هاف ىلاعت هللاد معلا ىفالا ةدئافلا تسدلو سو

 انوك مولعملا ناكأ اذا صاخللاه حولا نم كل لصحي ىذلا معلا نم عفناو مظعا للا ىف لوسرلا نم

 لدعتي ةلالعف ىلا عتهننا ىوسب «لعامتأو ها هلال ناسنالا قرمشل ا هن ارسل تاوكألا نم

 هللانإعلا ذخأب نم نوكتن ادهجاف ىلاعت هيلعلاالا ةمههلام فدنملا نا ب دوا نانالا اهب

 هب ص:اسغ مويلا هقاب_عالهناانعطقدقذا دوهشلا ىدمتنو مع

 هللا ىلعدهللا لوسر وح ىفاهلبو أن ىف كلذ ىلا امنع هللا ذر ةشناع تراش أ دقو هللأ قلخ نمدحا

 راصدالا هكردتال لوقب وش هللاع َناف ةيرقلا هللا ىلع مظعادةف هر ىأراد#ت َّنا معز نم تااقفلسو هءلع ١

 كنا كملعترجحاماو لعتالنا كءلع ترام ىناقاعساو ترخ دق لّةتالو هلع ثحافرسانهو

 ةيدجت هر وصيف هيد فر هنو رلامظعاّن انسب دقو هب دن در وص يالا لا نماذه ل ثم لعتال

 هنعهلبا نع ان اوروهو هل نيم عنلا علل باك ى هللا حر ىسق ني ربنا اناا ا
 َْن نا نكمفانملا لصوام هنأ هنمعتف هريغل س هلا اذه تا ارامو هنامستحو نيعست نس سنو

 نوكينااضيا نكي كا ذ ف ىسق نب هسا عام ىنعا ةطساورمغن ءامهلا ءانقالاطاشا نمانا ةئلعأك

 ولعي فرش الف ٍل_ءاهلئاو اننلالضوامو كلذ ىلدعهلا هعلطادق هنامز فوا هدعبو |هلبق ىبسق نب ارمغ

 هللا نع مهفلا ةلاحوعست ةلاحالو لعلا فرم |
 دا ري ا رب ااا باب بباب ب ب 7: 77جججج جججم

 ءالوهلاخهللادنعن م لك لق هلْزْمم ناك ب طق لاح ةفر ءمىق ةنامعدراو نوعستلاوثلاثلابابلا)

 رعش (مهدنعناكذا ءودحب لم الاي دح نوهةفينوداكبالموقلا

 تودع نوكلا ىف سل ادولف هةلاخ نمنو تحااىفام لك

 ثيدح نوكللا ىف هقفبالنبح |[ || هم

 أ

 ءلا تدق ءارتام
 ثثح كاذف ريسلا اذهلف [| || انداح ود ل مهلا
 ثييخوا ل وهج هودعم ريغ دحا همق مل علان تنام

 كلا لاطا تاو نلا 1-5 هنوكحص هنم لم هبامنا

 تدل د انفه ىذلاب الوسر هللا مّردرج

 نمرك ذ نم مهيتأبام لاقو نيضرعم هنعاوناك الا ثد# نجسرلا نمرك ذنم مه.تأبام ىلاعت هللا لاك

 اوعتسا مهناربخ أف نجرلاو برلا نمركذلاءاخ مهبولق ةيهال نوبعاي مهو هوعقساالا ثدحت مهر
 وهو نآرقلا هنأب مهنمملعلا عم نجرلاركذ نعمو_ضارعار حصص ذووها لاح ىف براارك ذا اوغصو
 سفن فاش د نوك. دقالقع ثيدحلا نارلعا نابتالا ثدح ناو مدقتلا لفهتفص مالكلاو هللا مالك

 اذا كلذو ثو د اكل نم مدقاوهو لاما ىف كدنعهدوجوىلا ةمسلادائي دس نورك, دقو ىمالا |

 قنريغه.تدرا اذاو ىلعلارودلباقلا نيعالا سدلو هللا مالك الا سالف ةملوالا ىنث مدقلا,تدرا
 ىأكلدنع هن و دحيانثداحن وكي دقو ْلدذع هنو دح لبقةىثلا كلذ + سف: ىفاثداح نوكب دف ةيلوالا

 هللاةب دنعام او لالا ف ضارغالا نمل اعوأ تمطاخع نعوا كي موةياموهو هنو د-نامز لذ

 4- نوه ىلعادئاز لقعيىذإ|هالا نم هلءودام دح اولا مسقلاهدنءوهام ىعا نيسق ىلع ىهف 1

 د نركيدتو بخ مالوود ىمال بلانيت تاس اتيأ ةيسالو يجدن اديطيلل 1

 ماعلا لكوهنروص ثبح نموهامو 7 اطل رهوجال هتروص ثدحي 1

 كم 3 نيل
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 هللا اركس لمعلا داز اخ الت وود نم خت ع ارغ هللا نآيرشب نيح سو هيلع هللا ىلص هللا 1

 2ك دو اروكشادنعنوك !الذ لاهو هامدق تمر -ونىت>ماشقذ

 هللا لضفي رشد !فئاكتملا ىلع نمعملا قولا اذه لاازبالو د هقح ع نم هيلع الن اذهدالاح رغلا هل
 هنع طقردال هنافامنه هحورخ دنعالاح رشالف ادلا 4. .ام نوكي سفن رخآ ىلا هيلع هنجربو

 حرفلا هيلع ىؤروركذلا اذه ىدانئاس دلارادلا ىهو ف. كتلارادنم هتلحردعالا فداكتلا

 لاف كمبو حرفي امذشو الجر نيملادلا ضءد ىأر داو هل_ها ع نمسلورثا همضركذلاًذهلاغ

 ملل! ءردسم لن تنكن او هيهللا مهرشرام نيركاشلا هلاك هاس5 هللا هرمشد نم تنكن ١ اذ هارهل

 هذهو ريعملا ذه ءانلقامنيعاذه و نيهجولا ف ح رغلااةلاح هيلعركت أف نيفئاسإللا ةلاح هذهاه
 ءاسفس | نم مزاد الو :رثكح هو>واهل ةمهلالا ةبحناناذ ةيحملكال ةصاخ ةيدث ةمهأ ما ةمدلا

 لسسلاىدوي وهو قحلا لو. هاو اهاكهو>ولا اق ”!اهننمجو

 : ادحا هسغ ىلعرهظالف غلا مل اعهلزْم ناكب طق لاح“ ةقرعم ىف ََ امهر ان رطل نال اباسلا

 رعش لوسر نم ىذنرانمالا 1 أ

 ادهشدق هلااسغلاذ || ]| نكيلنيعل بنغلااديول

 ادحاهف رسهظدالوال هرهظ الف بنغلا ماع

 ادحو ام بئاغ هيدلام 000 عبمذل

 ادرغنادوجول )قلد هلل سل اننا بيغلا امنا
 ادنس ةىلواب هذخاف نكد _مشد نمل انالق اذلو

 ك2 77707 1 77بييُل يي رة: اش 0 0آ [ حسم

 ناحكح هسن دنع معلا, فوصوم هنا هنطق معلا فداصنم ها سدقل حوربْلاناو هللاانن ديا لعا

 .ةحافلا امنا هل عقو ىذلا لبرال ٍلسو هملع هللا ىلصهلا لوسر لاق اذهلو رهالا سفن ىرلعلا همن

 لصح هتعقاو ىفركذامف ملعلا كن ماهل سو هيلع هللا لص ”ىبنلا لوقي مالا سفن ىف ىنعيرلعلا كنه.
 سدلو ابا ملعب ال برغ نيعق ىلع بيغلان الاف كلذ نم دبال حالا سفن فوه اكد سفن ىف معلا هل

 | رخ الا مسشلاو ادب 7 لعيالو نكعالر بغاذوةكل ذنودف هلا انش نامأوانبلا هتساو قلاب وطالا

 هقداودحا هدهشال الصا سغ دو>ولا فا خرخ الاسغ نوكي دقدحال دو متموعنا ”ىفاضا

 الا دوهشموشوالا تَعماَخ ليوا نعمل هاسفقن دوجوااد_مشنا

 انسذالو انظالالعد_لع هعلطا كل ذ لعل هاضترا ندهّللا ىذنرا اذاف هلدهاشع سدل نمت هّشمغ

 بضبهكرءالف اًدهادعامو هلعا هاا هذ دقتعي نم دنع هللا هلعا نم م مالعانوا هلثا مالعانالا لعب الذ

 هلعاامناو هلعاراصتقا بغل كلذ هلعاام هنال لوسرلا ىمسم مالعالا اذهب صتخا امن اوالدا
 ,عونلا ان هوالوسر هاما ذهل هيز دنع هتناكم لعمل هي هلعا نم ىلع ةلضفلاةجرد هل لصف هلعمل

 لوسرلاناكء اوس ةصاخلوسزلاالا هريغالو كلم هناعيال ضاختا حولا نءالا نوكمال بنغلا نه

 هب ديزتت نم كاس كال ذا ءاضتر !ىذل | نآب لاك او اد_>| هسغ ىلع رهظي نا ين هللا ناف هريغو أ اكلم

 [وهاذهو همحاص ىلع همفهيشلا لوخ دال لءوهف هف ةحداقلا هملا نم هل ةعحع ادصر هةلخ نمو

 هكراشولذا هريغهف دكراشيال هزمت صاخ قو ذهلو هلع ىف هير نم ةن ىلعود ىذل ا ةريصبلا بح اص ظ :

 ١
 ا
 ١

 ا هرهظ أ دق لوسرلا ّناف بسغل ا ل_عنم ملعتملا اذه رسل كل ذف هلعي نا هب لوسرلا ءاجاذاف اصاخ ناكاما

 1 :ملاع"ىال لدعاموهامناو اةينسا ةئلع هللا رهظبال ىذا بمغلا لع نم اذهدنءوهاخ هيلع هللا

 | لكن كلذ بسو ةرخآالا ىف عقب هنكل امندلا ىف عقاوب سدان الا هنكلو صال هجولا نءناك
 | لع ل عدنا هلع دقلسو هملع هللا ىلءا د ناذ ةصاخ هللابإعلا نم ادلا ف نا ف الل لد< ماع

 ,ئنارالا
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 نيذلا اهيأانوا وثمآ نيل ام ان ناوق لم ةفصلاب هب اتنيعو ون ىلع هيأتلاو لاما هابكحالأ|

 هي هنأ 1 نمال هب هيأب ام رظنتلف هك بانل عع ىف سانلا اهي أانهلوق لثم تاذلأب هس 17 تاكَلااووُأ

 حالا لونا نطاق ضأن هن ويدق هناف تانحا ريغو ا بانج | ملم اك ييصلطال

 كلذكو هتلارئاع5ُ اواحال اونمانيذلااهأاب ىهلا ف لوقباكو دوق_لاناوفوااونمآنيذلاابأ

 نولو ةثاماولعذا هم هالا ىف لوي هن اكراكنا هي اناذهف نولعفتالامنولو تلا ونمآن يذلا اهيا |
 انرزقاكت تماربك كلذ ف هتادنع مكسوفت نوَدمَم مكتاذ نولع#تالامهتنا ىلءاولوةنال ىبتلا فو

 عقيام بسحب عماسلا هذخأمف هح>ولاو ماذهو ىمنالهحوو صالل هسو هل ناكاذه ل ثم قأ اذا

 نارجاهلنوكمف كلذ ةرممث نج اممنن عج ناو باصا ىسبنوا هاىف هيذخأ هجو ىاو تقولا دل
 هسفنىلالعفلا ةفاضان لوقي ناودو صاشللا لوقتاا هناريجسهلا اذه ىفدل فدكي نم ساسلا نمو
 لثم تاه>- ثمح ماتا تلال هلت ل هلل لاعفالان ا ىلع هفثكى علطبف لزت عل اكمداقتعا ىف

 هتقذ ةرخ الاى راسل ل تح دوهثا اة دنعانه هللادنءنوكو هلا دْنِعَتَمملا ١ ااذ_ه

 لوي هن "اكفةرخ لا فال ءالعاابو ولو دعس كلّ نع عوجراندلا ف

 انتدربكو نولعفتالاب كجلا َمْدْضَأْف كل ذكوهامو مكل لعفلاّنا نولوتلاونمآن يذلا اهيا

 مقدم طارمص ىل .ع مينا لدس قف نول ل ال

 هيف لاخال صوص رم نان "اكمل ىلا> الاد قعلل للعفلا نا للوقت ىذلا عزابملا اذه

 رم_جهنل ةدئافال هلالي“ الا 0 مناك نم لا دف هيف ترهظ ن مال هناهلكل اعنالا ف يضيف |

 هقفاوالدر هاط نا ريف بحاصوا عاق هيقدل خفي الربم د .ًاراذاف هيف هبحاصل عش ناالا

 وهو ق-طلالوش هللاو تاريها بام أبان دوصةبوهابغةياسملا هد_مبو» نمو هبنطاب نايسل

 لسا ىدهما

 بحال هللاّنا جرفتال هلزنم ناكحص سطقلاج ةفرعمىف ةئامعراو نوءستلاو دحالا بابلا
 رع نيحرفلا

 ميكحلا يمالاب لاعلا ةركف | || هلام اهق حرس ىذلاف
 ميدل فهو ثبد>ىف دوش نع ه4 ةود ١ ذا م الا اغا

 ملع بيراجت قد ري دلل تدزدق ةطظعوم 8 5

 ميعنلا لها نم حرفي نا ءامث نم جريشنلف هللا ليضفف

 حرفيالو هنو- رفق نوعمعامرب و هاو رغملذ كا ذبف هتجربو هللا لضب لقىلا عندنا لاك

 مزال ها ولا نالودسع : هنود :هجرف تلا ىلا بين ىذلاحرفلا اذهلو لوزبالتباشالا ل قاع

 |باجحلا لاج ىف ناكنا هيلعوهام لك يف هللا ىلا عجار دبعلا نالةرخ "الا يف اهيسالو ةوجولا عاد | ْ
 | هللا ىحامناو ىبلا ف هّتالوقنموهامريعسما اذ دونيعدوبشف باحا عفر عمناكتاوانامتا

 اذهقاواصالهف نبحرفلا بحال هللاّنا ح رفتال نوراق موقىاه مود هل لاق ام لاقذ هموق من |

 اودضدعف لاطاهشب رق لع ءكلذف م-هلاكست ا ناك نارا ما كاذفال مااو دبش لو قالطالا| ا

 دي#:القالطا ديبقت وهف نطاوملا ضءنف قالثطالا تؤذثةاناو ديقتلاوحالا نئارقدالا |

 مادام تقلا زحاديا هارتسف هركذ ضيقن#ل جنبف هتحربو هللا لضفب حرفلا اكدلااذهييشال ٍ
 1 بح وبامفدل فاذا كل ذوريسملا اذ_هري_غىناكول حرشلا هيدل عقب امل حف ناو ت رواالاايندلاف |
 إ | لوسرتنك عل البق هيف نأك ايم تلا مظعمف هفدل خف قات هقركشلا نمديلعامى رنا

 ا ا
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 | اوطعانيذاا مسهفهللامهادهنيذلاامأو لامعفالا قلخي نولئاسقل ا مه و باذعل املك طلت تق نم
 أ رمغىلااهوفرصالواهتطوم اهبادو3 ع لواهتس ىوئيريشو ا هللا نعوانآرقلا فتدرودبآ لك
 هن الااوطعاام اهو عتولذ ةريللاف فوقولا ايف مها ده ناك اهتم ةريلا بجوباخ اهتهجو

 نع ماعلا ىفةريلا تومشىف تدرو ةبآمظعا ىهو نولمعت امو مكَماخ هنلاو ىلاعت هلوق لثماهةح

 عرمشلا هيلع دام ضيع نم ”ىلةعلارظنل اهاطعا ام ىلع مكس اهل لعجو ةعورمشملا ةلاسقملا عم فقو
 باحانبب هيقرفب اناره هللا لعح ىوقتلاب لمعلا فوقولا ىلع دازنمو ىجانلا لالا كلذف
 ىلااهدريل اهلواتيفامب لئاقلا دنعع رشلامكح ليا ىتااةملعلا ةلدالا هطعتاموللملا و لدتلا

 لو هتلاودوجو ةحصو دورش نع هنأف ىوقتلان اقر 5 كيلعف باص ناورطخ ىلع وهف هلَشع لم اد

 ْ لدسلا ىدهي وهو قللا
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 نف لكى هءىردي الودو
 نك ةظفأ نمنوكلادوحو ىف

1 

 ْ قلثنا ىلا لاعفالا فاضاام هللاَنا هنمحورب كاداو هللاان ديا ل_عا

 اذإ هللا نم تملا ريك

 هب لسمعيول مث الوق لاق
 ةفقلخق هب هلل ا ىلع

 : نم مهتمو كلذ مدمس نمدهننا دابعنم هئاريغهللالا لعفلا نوكي الذ قبل نيد ع اعططاب لوقا ئ

 لأ هنااذوم * عطقلا ىلع ملعيف لعفامو لعقلا,نوكينا نكمي املاكو كل ذهدهم ا نق كلذ هد م

 ١ ىلاةّياشلا نيعالا ىف ةووص هلرب ل هنال <ىلذعلا ناكمال نع هجورملالا لعفلا عوقو عسماام

 1 هتناينعا كلذ تقملا فاضااذهلو تو.ااىفهكنيعالام دوجولا ىف عتيفيكف هللل_علا تطعا ]

 || تقف ناكمالا تاشا هيلع لديام "هإهنفءاعسالا ماكحا نم تالباقتملا عماج مسالا اذهناف
 1 ناكتمالا يفان هناي ناكمالا تيثملا اودو نيعم صاخ م ءاوهانه هللاف ناكمالا تابثا ثء>-ن

 ْ هيردنأرأ اق ليقا ذاك هللا مس الاازه قالطا حضي الو قلطمو دسم لاري غبوجوالامئام لوقف

 الأ مسالا ذمكج ىفراظنيف ءاعمالا نم بان مسا” ىأ نع ليف لاحلا هيلع ل دياسجووظيو دسقتلا
 ]| نادبال رينا لولا كلذ ىلا رطتاك هل عفن الف هلعفهل نكمب اريخ لاكن ع تقملا قلعتف همفهرئادجو مف
 هللا دنع ريكس اخ مور هناالا هللا دامع نم لماع ىف الع ىطعا ناامسالو هي لئاسقا ارمذ ا ىف هر ندع
 توف لعتلا كريب ريخلنا نم مرج لم ل عاطا ذا هلع ملغعي لو لول! ذه لاهل ثا علااذه نوكللألا

 هين هب بتم هدنع تقم ربكحصاوهفال_-عدب عفسا دقهرغىأراذا اوسالو تملا مظعا هسفن ا

 || تدعوه لب هّيعِم هللا ناالرخا تقم نم شلاذِبنع تةمزنك اوهفةرخت الاىف هدوهش قهللا دنع

 : أ يلع كمسا نما طرعر رطل زيناركا اهضعي تاجر دتّدمالو هسلاراصاذا هللا دنعهسفن

 لأ هساَنا نول وقفاهذخ ا مرعي الا هذهىف نوذخأب ساننلا ناف اعلا اذهريسملا اذهدا ف شكيت
 ||| هباا حعجراذا ِهللاد_:ع تقام اربيك امكسفنا نودع ىأ هللا دنءىلاعت هلوق نو <تءامو مسهتقم
 : طرقملا كا دف لع ملوانامعاكلذ لاقثاو قفاسملا كل ذفاناعا كل د لدن لو هتمص دةدعنام لاق ناف

 ْ لع هنوظعوبام اولبعفم_ماوأو لعشب ملف لعسفلا هن هطعب هناعانال هللادنع هتقمريم ىذلاوهو

 ١ ىلا لعفلا فاضا هنالاهظعا رجا هللاوسهان ١ اوانش دما و مهلاريخ ناك مه ريغةنساأ و مهتنسلا

 ا هللا هن اامو لوقو لعضو لعف تود لوس درا اهاةئرونل توكتام ىلع عابتجالام طعفلوقلا |

 : | ىذلا مسال انمالا هب ؤيامهنتاَنناف لذادتا سسالا مكس نع هيمهليزيلركذملا مسالابالا هتفص ذهنك |

 ا ا سس



 لصفلا كلذ ةَمقح هيطعتأم ىلعدل مّوَمملا هلصفب ىرجناوبح لكل ناةناناالوناودحالووفهريغ

 5 :ا رملاق "ىءاران لءااودو هلمدت ىلع ردقب و لوةءلاريسامدهاشب رعهلا اذه بحاص نأ لعاوأ

 ردلارو ةعشأوا ىءارلا نيعف ”ى را عطل لت يؤرلا قلعت ثمح ن اوهام ”ىء راانو وهام

 ةمفمك ل- عب هناقركذلا اذ ه بحاص دنعالا لذ هيلعوالا مكح ندامو ناكش مخ ”ىءو را انقلغتت

 َنَدَم الهلوقالاركذلا ادهن مهلعلا اذه. طعن سلو عجرتا ذا و ةيؤرلا ىف هأمو ى ءرملاىءارلاكاردا

 هلوةودامو كل ذا عدق لسو هلع ها ىلص هللا لوسرن ا عطقلا ىءانإعفلءاجالا تطوخامو كذب ع

 تاكامم صقن هنال رخآ م ك- هل ضغل !ناف مدر اصن | نما ودغي نيمو ملل لق هلوق نيعك ذيع نةمتال
 هبلعْل> همام ا ان نع قى سه ىلا ىأ صاخ سها ىلا دال نأ انه صقنلاو هبل انيعلا

 هدحو هلادملاو لسسلا ىده.ودو قا لوشي هللاوةرخ ”الاو اندلا فك عفن ال ءتلع

 (رعش ةنلق مدالواو مكلا وما امن | هلزتمناكب طة لاح ةفرعم ىفةنامعنراو نوناُملاو عساتتلا بابلا)

 سفن هيقام ىذلا ءاللاوه | داولاو لاملا نيعب ءالالا

 سدت ىل-هلاو هتروطنءالاو هعجا مالا نوكش نك لاملاف

 سوّدقو حوبس وه هلصأف || || هيظحاف لسا ىت قلعت هب
 سنسحتو لاستع همق ةناعأ ققداطتلا لع هقل> ىلا رظناف

 الماربخو اناوت كير دنعربخ تاحلاصا!تانقايلاو ابتدل!ةادملا همز نوننااؤ لاملا ىلاعت هنا لاق

 هشب ل-ءواذيراج هد دص ثالث نمالا هلع عطقنو مدآ نب توي لسو هيلع هنا ىلسص ”ىبنلالافو

 تايقاسلا هيطعتامو اين دلاةايحلا هش نوئبلاولاملا عجدمف هلوعدب اص دلووا سانلاق

 تابقاباا نم امهمال ىوتملاوهو لمْؤملا ريسللا نمو باوثلاودو هيرد:ءريلتا نم تانحلاصلا

 ربدلا اذهفروكذملا لعل اامأو حلاصل ا داولاو ملا هلا لالا ناك اذا نينبلاو لاما نعاتاملاصلا

 امهواهودا باةلانامهل نالهدامع امممريتتع ةنئقداولاو لاملا هللا لعو ةئسح نس نم هتساموهذ

 ناف رسدلاو ريا ارومانملاسملاريسغب ىلص والام ىلا لام اناعسالو امهم لصوت واعيط نانومت

 ىل_عبلغناو هضارغا عسج هي لاش لية دنعهلا فّرصتلا ف قب مل عبطل|دبعل | ىلع باغ

 لاجلا ىعءامو هضا ارعا مسج هن لشي ملف هير هفك دحام دنع هلام ف فرصنلا ففقو عرش ادبعلا

 اهدح ؟ ىتلاتاريللا عج ىلا اص ناك ا ذادبعلا غولب نم هيفامل هيلا لام فلق انوكلال! الأم
 هيودال ناك(لف اولا امو ه«ضارغا هغولب نم هضالف حالا هاد نان ن كيل اذاو بلقنملا ىف هير دنع

 تحل هإمك هعو:دمصىلا عئاصلا لمهو هنع لعشتا اهلا لانشلا لس هلاالآ مودا 5 !ةدالو هيلع

 حر ءهضغبفداولا مون ةربرمش تافصو ةههذ قال ال ضراع سهأبف ههركناف "قاذل.هداولا

 هع ونصم هلكف اكملالاعلا ناف يب ع ىتلا هللا ة حر سس ىلعريسحملا اذه نم علطبف

 عقواذاو ةلاصالابامحهدحومل انوي تاذااننوكي نا دب الذ هتعنص همق ترهظ نم "لج نمودو

 عب ناوهو ةلاصالا ديؤياماهدفف ةسض رعاموكع مو ةبضر ءهلاءفاوهلاعفا ضءن نك هركهلع

 عئاصلا هل . الك علل ىهذا لاعنالا كَ روهلتل ل ملاعلاو هللا هاك لاعلان ءةرهاظلا لاعفالا

 نئفامو همكح مآود ةلازا نع ةرامعالاهرخأن س ءاو بذغلا ,تص» رخأتو ةمحلاو ةجرلا تيلغف

 مهل لعفلا كلذ نا هيف نوف ٌريصتامف ىواعدلا نم مسيار هظام كالا هدابع نم نتف نمةّللأ

 نكمعال ةعاتستال اكدر ماناو و ةقلاملا ةمهاالادلا ىلعهللا مهعلطاولفامسكوا ةقمقح
 ىوعدلا نم اوصعيفلعلا اذهلثم ىلءاورثعللالا ضرتت ادق هزتلا انتر را

 مهنمو ب كلا, نول امل امهو اور ديم ورا ةلالضلا هماع تق نم مومو هللا ىده نم منك اودعسف
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 مهلع نزكتألو هريعه ىف هبحاص اخ ديو لزملا اذ همامت نموهوتي الاهذه لثم ىف ىلاعت هللا لاك
 كير قزروهراذناف هسفن ىلع كلذيههبش .نيبملاريذالااناىنالقوني_ثمْؤلل كِحاشح ضفحاو

 تولاالا هنأطباامو ٌلملاهلوصو نم دب الف كودو كطعب ملامو تنسو هملع تنأ اغئلاطءاأم

 ىعاامو عمطمري_غىف تعمط ثيح للسفن بعدن كلا لس: الذكل سلامو هلوه ىذلا ىنامزلا

 تاناقدحلا كلد ريع ىلع اأو كله جاباىذلا ”ىهلالا دسلا ىلعهلاشتامالا كلهنا اناوق

 نمهلانتامالا اسنداا ىف دارسملا س لو عبطلا بناج نم كلوهام تلنات | ىلا بناح نم دل وهام

 لع رع الا تناكَناوريبصتلا هل قحلاو ةحايالاهل عبطلاوةرخخأ الل عبطلاو اين دلل لاف ى ولا بنا

 مكحلا ىف جزذالدقو نامزلا ىفهتووص جرم هنلمل سماحاكت نءدولوملا عوبلا ناك الن دلا روم

 لصيءاطع لك هنا كلذو نازيمادالا كلذ فرعتالوءالمبا نوكتامرثك ااهناف كبراباطع ىلارظناذ
 هدي نهد دبالفاععيط كلوهو نازيسملان نعح رخناف نازملا ىلع نكلو كب رقزروهذ هم كنلا

 كروض- نكجياورارطض اوري_جو كس: ىف رك ل روكم ورك لع لاس :ةخاتنأ كااف

 هلل دمالىذلا مكملا كلذ قحلا ةروص لدنلااذ_هىرهظاق ىدل لوقلا ل3: امكوقكلذف

 اذه ىذه قالا ملعلا ىطعا ىذلا مالا ناك :رودلا هذهبو هلءاذكع هناف ل3 نأ مصبالو

 ملعافدا اركالا ئم هناف كلذ ىف هركلا لاح نع ءقملا كسْعناف < قت نازيموهو هب هنزو هلص- نازيملا

 نعجيرابللا لمعلا كاذإ لماعلا سفنىفةها ركلا لوم ماك الام نيل هان مو رخ كنا

 يل هبلقوهرك !نمالا هلوقىف هب نزولاب رومأملا نا ا دبع بدالا نازيم

 بح نب لعفلااذ_هىف عمق دا ركلا نمهنف هلاموهامت |ةلزانل امذهىف هتشن اعط ونامالا

 هتمهعوقو عمناسصعلاو قوسفلا هملاهركو نمّوملل ناميالا سمح هنناّناق ناممالا ةهاركو عبطلا
 ايندلاةاسملا ةرهز نكاث دلا ف نك اذا نكث مح ةردز ّنهلعح هللا مث دشرلا لها نم كلء-و
 اييدلا ىف ميعنلل نتلخ ناو ّنهف فات نك امالا ماكاو نكح ثدح نم نه يعنلا عقوف
 هن موةفان سوفت نم هلعئالو لاعهرودامتانب وهام انهفابنع خام نهم قلسا حي رتخسسي ةنسق نوف
 كلذ لبقةلا مستو نيعستو ثالث ةئسساف ةبد_عقملا هلاطعا ماقما هو انملعواناةخلا

 اذاونمْؤملا وح فكل ذرمغال لب وأتوا لدغ نمالا ادبا عقتال ةيصعملا نأ ل-ءاو قوذ ه.فىلناكام

 بنذلاناس هيلع قاطنا ناوهللأ دع ةمسصدعم 1 ا

 ]| لعفلا اذههنمرهظ نم ىلعهوركن ا اهفهقنا مهرذعسف نييوسح ا راص:أ ىلعىتلا و اشغال مومعإاىف

 كاد اسلاك رت رمل ل1 ما تالا
 دووشلا لها لاحا ذهو دنت سمو قا ىف هو هلدحاو لكو هن هلا ىتررمضللا مكحصح نم هيف

 ا ماةمودو كا ذفممو نهد ىلعمهف ةريصب ىلع هنو مف دوجولا ىف هعوقو لبةرود !نودجشي

 : هبطعمو رصنلا اهزتنمو ةرملا ىل كل ءايللد ا هرضبو هبعتلنا نك نمالا لاسنال

 | دوهشلاو سافنالا لها نم مالا اذه يح اص ناك لعمل هذه رهز ف ىعا انه ةسطاا ةحنأ ارلا

 الالام النا هب الا كا ركفنع كاذنا ةلدالانىعاتساو ةلدالاو

 ٍِ هللسح امم هتلدأب هطاسترا وهم رعب [مهَمل د فرعمف هل. لديافشك كلذ هللاهيطعينا ”ىرطنلا لمادلاب

 ليلدإااسعريغ نم لملدأ لول دم ماع ىلععي نم لعن همت +لع نوكسص رز تالالدلا هوجو هملع نم

 امناوةرهزاهدثالواتحا رد رهزلا هده بحاصك رديملا ذاقمهل ةر هز هاعساعالا قل ,مدفاق

 لاناماهتم لانواسهب مثنو هب تجّوزو صوص ا ىلع تةمس ىلا املالد لعالو أ سهااه دبش

 ْش ناومح لك نال هنمري_خ ناوءللا لب ناوحلار' اسؤيبو هان قرفالف هلةعو هحوربال هشن اوم

 تااوسلا ةموقملا لوصفلا سلو هلمّوتلا اسف عم فقوام صخحتلا|ذهودل مولا هلصفل دهاشم

 1 هرغ
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 | مالسلا مهملعءاسنالاو لسرال فصو صخ ا نوكيحالصلاف مهيلعءانثاا ضرعمىف نيم لاصلا نموها |||
 ١ هنودام لان دةذ هللا دامع نم حالصلا لان نمو اًضعممذعي لفن او ةلزئم سانا عفر فالخ الب مهو

 هلام امل ىئلاو لوسرلا هطمغب نكل و ىنالو لوسرب ساو مالسلا مهلعءاسنالاو لسرل اكزانم هلذ

 بحاصاهلانو ىنازلا ةلزنملا مهل تاصحاهبو ف.لكتامنال ةومنلاو ةلاسرلاةَمْشم نم ”ىنلاو لورا
 فرعتو ”ىنااولوسرلا ىعسمأ[م فرعت انه نمو تاقشملا هده قو ذربغ ند طوبغملا اصلا لمعلا

 سانلا فاضي فقوملا ىف ةماسقلا مولربانم مهل ب هنت موق ىف لسو هملع هللا ىلص لوسرلالوق ىعذ

 ثدح نورنلا مهطبغيءاسبن باول ربكألا عزفلا ممنزحالنونزحالو ساننلا نزحيو نوفاخكالو
 للخ مهلعىف مهلخ ديل قثالخلا نيب نمنيلْوهريغمهو لاخلا دذه عم لزانملا هذه مهلمصتعا وأو
 لالا ىفةمدعلا باعصتسا حالصاا طرش ند نيك اص: اوسلذ للخ مهلخ دناف مهب ونام نم
 باد الاو تاماقملاو نطاوملانيذزاعلاو متادلا دوهشا!لهالالا اذهنوكبالو لمعلاولوقلاو
 ةدسطلا ممأسح نف ميسم طارص ىلءوه ثمح نه مهر ىشمابهب نوشعف مهسوفن نومكحف مكلساو

 نم موعد عه! نم نود عمشدو مهريغناسأب مبهم وع دب مهناف هللا ىلا قاخلا اوعدناو مه اايدلا ف :

 مويلع فلسا د راب مو:*أ لوقا اننومعنت لبدرلا كلذا نوم ًاءالفمسمنهةوعدا درب ندو نب وعملا

 اعداماعد نك مسه معناهاامهدوهشو ةمهلالا ءام»الا قللا نممه دوهشم نا كلذ سسولاسلا

 تارا لب اقل اوف سالف ولا عج انالا لشتوا د زكر اةذامو ىادلاوع شالا ”ىهلا مسانالا

 ماي هناق ماقملاادهدومش نءمغ هللا هدنع نمواعاد دومعُملاادهل ةسط ةامح ف صخشل | اد هو

 ةيصصتسم نوككنا الا ةسطا اًدا.1اهذه نوكتالو مهمأو هنلا لها يعن ربك اوهو اعبط ذل واسعبط
 مهيلعرهظو ةداعلا ىف ةلؤر ارومالا هبح ودام مممرهظ ناق هلئاداسع ند نواصل االا اهلامبامو

 مهمال ًافاهلخم سلا سبل لقعلا اهلحم سوفنل ان ال ةيسطل ا ةاملسا ىف مهد س .وفنلاق مال الاران*

 ءالمل اكل ذهن ماقول هسقن نم هدع ىذلا هلاح ىلع كلذ ىف مهلم < مهاربىدلاف ةسفنال ةمسسح

 ءالؤهف نوملاعلا الا اهلقعي امو ماعتاو ةمفاع ىنعم ىنعملاوءالبةروصةرودلاف كل ذريغ هسف:قوهو

 ةرح الاد امن سح وادا فمها ىبوط تالا صل اواعواونمآ نيذملا مف هللا لاق نيداامه

 لسسلاىدهيوهو قلل لوب هللاو بتكم هناف فاكماقملا اذه لمد ىلعهسنتتلا اذهوأأ

 هياذعس ام ىلا كيشعن د الو هلزئم ناك طق لاح ةفرعم ىف ةنامد»هراو نواُملاو نماشثلا ب اسلا

 رعش قياوريخ كبر قزرو هنق مهتفنلا بدلا ةايملاةرهز مهتماجاورأ

 هسفن نم هوز صخش لك

 اداظ رس مر
 هدحواىزلا مويلااذكو

 هضم ةنفرادماو

 هسقن ند هحاوزا ترثك

 هسمأأ نم هدحاوأ اغا

 هسخ نم ادف كيننعناك [أ | نمةمرح ىلا َنَدَمال

 هسلا نمدرمصس ىذسال تفتلت ال هنازنه هفو

 هل تسل نمسأي امنا
 امولكُْثاانم هدّرملو

 نم. حجت ام نيب قّرفنلو

ٍ 

ٍ 

 ا

| 

 امو طنلا كلذ نم فضهاو

 هساىف ىذلا عمدلل كي
 هسمق هناطنش نمءاس

 هسياوا هب قطنلا فش

 هسبل نم همكحت ىفءاج



١ 

 ريغلا ىلا مكتحرءدفاربغهور الفعيرصلاق ل اود دو-ولالب

 رصب ووذهنق هارياعف لاب || || ةمئاف ران الاو رثؤملا وه

 ررض نمو * عفن نم نوكلا نعت امو دوجولا أ اذكه نكي لثا |
 رمعلارخآ هللا فاضتالو || || ادنأ ةروص ولن نوكحتاف
 ركذلا فو ىتالافمالاوقللناو [| || هيصاوا ىصعتام عاطملا وه

 رمقلا ىف ىلا نيعو سعت تناف ةفص نم رديلا قامرهظ سءثلاب

 رظنلا ىف هكردت اذكودهنكل هكردت راص:الاامردبلا ىف ساو

 ريكتاوناهربلا ضمنا سمالاخ || || ةطلغم ىملادوجوف انتوكف
 محلب 0-0-0077

 لوا لف نيملاعلابرهللدجلاو نياسرملا ىلعمالسو نوةدبامعةزعلابركي رنامس |
 انلبال لوم انافهكلوقأ تنأ ىللوق تنام لو نيبملا لفل اوهكلذو ريصبلا ملا

 ليصوالو قمليصحت الذ ةريدلاالا تيأراسغ لوقأو تيأراك لوة.ذ صالا ف .كفهللوقأف

 دقعافهيلعف تاصواىذلا كاذوه لوةمف ْئث ىدساغ لوقأف كلصوادقلوةمق كنم'

 رعش دعم أافهئابو ِإ

 هاردات هاوس كردننمو || || هاوسىردينمنوكلا فاق

 ها له نم هلا ناف اةلخ قالا عمر دب نمو

 هارتاخدهار م امودارب ات قولخملا عم كردي نمو

 نيملاعلا برهتندلاو ل دل اىد,موهو قدا لود هتلاو ||

 رعش ةسطةامح هنيصنلف نمؤموهو ىت'اوأركذ

 ناح رو صقن هل ئذلكحو نازيمءامشالا نم د لكل

 نازيم قا ىف مسهل نوااطلاو مهد نزو مسهل نوملاصلاف

 نادر كاذف هءاحناو دعس ه-ةقك ىف نرو موق نك

 ناطمُ كاذفف هدعاس مو هسقيف ىو هن ازيص نال 5 ا

 كاسلم هسا الان اشرح يع لاو نأ "لاش كاد |

 لسمعلاف اصلا ل_هعلاو بيطلا ملكلا دعصي هنلاو تاسطلا نودطلا ونيببطلا تانطلا هللا لاق

 احب ,طاىف ىرمشلا مهل ىلاعت لاهم ابن دلا املا ف ىرمثدلا لسع ىهوةدبطلا ةاسحلاهللاصلا

 لوؤيامم هللا /_عىف هتداعس نمل قبسامب لعل ن مهل لصحامل املةسطت امحد رع قاب ىح مفاندلا

 ٌىح هللا دعو ناف ةلّولا ضراوعلاو تاقشملا نم هاقلي ام رمل هَذه هملع نوف هديا ىف هملا

 لدس لب ديتلا ل ادلا لمعالاضيا كاذكو هيد لت ال ىذلا لوقا ان بطوخ دقو قدص همالكو |

 ليدبتا انيعهنمدوبمث ىلع هاكلاعل ا ىف ةعقاولا رئاكلا عجب أهلا اولدول ىتتانسح هن ايسدللا
 ةلسئاباشيإا تدقلو ريرحلا ضرانم رزول لدا نم دك لاحلا هذ هوهن متسقادقلو كلذ ف

 اذه لها نمنيذهالا ىرع ىفت ءقلام سل دنالا برغت ءاملعلا لها ن ماندخش ىدر رعلا سابعلا انا

 نكي لولو عومسم همالكو لويقمهمعسفروكتلاروغغلا هلال ل اركت ملاصلا لمعال كلذكو قوذلا
 ءاسينالا بلطم هنافاسفاكناكل هيلع مسالا اذه قالطا ونيك اصلابوإ مأع قاما الا اصلا لمعلا ىف | ْ
 ا لاا هده مها تيارا سوقا مهنا مهنعانري خا هتلاناف مهلة فص عفراحالصلاو هللاداسعن مفئاوطلا عفرامهو مالسلامبلع |

1 



 االانفزا

 ةفص فرش ا هنالرلعلاب حرفي اذهاو دحاو لمعلاو هريغ ميد نير سفن لا سب هتلعجا ماع هللا هبكر تلا
 هللاركذاموهل تفواش ئئاهمعن نم هتاث نخ اههعنريغت سبل ايدل احل نا ل_ءاودبعلا امم ىلكت#
 ثوغعربلا ةدرفو فداكشلا لت ىف ةرفعلا ىلءهانرك ذىذل اهريصو لمعلا يئنوهف لمعلا همضواالا

 أ ادحأ هللا ىطعااهايثدلاة اس! فل معلا كلذ هبلطبأم هلل اافوةرخ الار ادلانانمّوم نكي ل ناو
 ]| داخأ ا هتدارا ع نم هناك قلخنا دع_سا ناكل دا سم لك هل عتوولو عقاو ودالو طق ةهلذغاين دلا ةاسلا

 ٍ لعاو م هفاق طرشلا موععوقو طورشملا عقواف انموم نكي لا ذاوابم هل ىلاعت هللا نم ىرمشللاو

 لييسلا ىداهم وهوقلال وس هللاو لعتام بس

 رعش (ادمعالالض لض

 دو>-ولا لدصتخ هريدحو هاصع دة: لوسرل | صعن ند

 دسلاتعث نم برلاىفامل هلع ردق ملف هن مارق

 دهوهشلا لاح هل هزيسع هدح مذا هيل ع ملذ

 دولا نئم ةران بكر بو فارتعا ند ةرانبكربف

 ديزملا تاذلو مال ا | نس سا
| 

 هناف هنم هلنالا قطن.ال لب هتئادالا قطن ال ىلإ هللا نعالا ىطت ال هنال هللا عاطا د_ةف لوسرلا عطب نم

 | اذ هتتقولخلا ةعاطّنال ةعاطلا ىف هلزنا اهلنا ىدعدقف لوسرلا صعب نمو درواموهنروص

 |ناسمحالا ىمعبالفهلاوهواهلا نكي ل ةءاطلا ىفدلزنا يك لوسرلاا نه لن ولف ةط_ساولاب هنايصعو
 | مهنودندىلا هباحصان «لوسرلل ةيصعملا ف دعي أ مويلا نحو لوسرلا نيعىوسباجلا سلو

 |١ داوم لقا نتف هنع ىو هب هللا ىعأ اب انمءاشعلا م هو انشقو ىفان ع ىلو اال !ن:صعام نتفانمأ

 ممم دحاولل سو هماعهننا ىلصل ال *نيسخرحا انمدح اوال نال ارجا مظعأو
 | اوعيطاو هللا اوعمط | ىلاعت لاق مت مكتم لن ل هن و كسا كلاب لج اف مكلنع للثم نوامعي نسج رجا

 مهميدق نيذلا + هوانم مالا ىلو اركذو لوسرااركّذو ىلا«: هلا رك دف كجم ص الا ل واو لودسرلا
 ا اهريغوانا لا ىف مد مسوهملعهتنا يل هللا لوسر نيو مسه ديأب انمامز لعجو انيلع هّللا

 اريماهلعبصو شحلا ىلع ِهمَدَدب ناكفان ارق مهرثك |ناكنمالا اوه ممنمناك امو يهل اوه نمالا
 ىناعمدلذ عماشلا مسال اوه هنناناكذا هللا عاطا دقن هلوق ىفءاعمالا نم هريغ نم هللا مساالا صخامو

 || دب الانمممالا اولواولوسرلاوهو ةغلملا كا ذكر وحلا عم ىلتلا هلاك ةمهلالا ءامسالا عبج

 مصتالو ىلا عت هللا عيا اتاك مامالا عيان نةاناعرلاايلا جامع ىتلا رودلا عمج فاورهظي نأ
 دوسالارخل اهمقل مث مكبرب تس ىل اعتدل وقىفدهعلاو قاثمملاذخا ىف عقو دقو دعا ادعبالا ةمصعملا

 ل3 اعدل ل مقل لودر دع ةعد ما هامعرخلانالوسرلا ناب ريخاوةركذت هلق ىهأو

 رش مداني ار دق ءلغءدقف هتلزئمرلا لزني لو هتلزئم هلزنأق هللا نوعي اس امنا هنوءب اسي نيذلا ىف لاقو ْ
 0 ااا اس اطل اة كول للا

300 2 3 00 20 2 
 رمشدلا هر نم كيسءلب ل نبأو رغاق دهعلانيعّناف لبق

 رودلاب مودقلا ددحالا دحاولا هلدو-ولاو_ذعت ند عييابملا نأ

 ند ءاشنا رحش ىف ءاشك نأ رشف ءاسن| لام ءانم نأ ا

 ضرعالو تاذ مده ا رثآنم نوكلا مما



 ملعاف ناك أم ناكر ك ذا كلذ ماقم هني اهي قا ةسااستو ىنركذ نم سلج ان أ ىلاعتهنئا ل 0

 هبل-ع ىلع ن اكحزاف نوكالوادارمابإعءىلعنوكي نأ اما هيداراىفول_ةعالفهندارا تحت ||
 ىارناف هلل صحاذا هر ّرْضَتي دقفهدارع لاعربغ ناكناو هضرغ لصور ةعيط الب امال ادي 1 الف ١

 هلل ه>نأاف هلإ_ءالل دات اود ءوسأم قد رط بن < ماعلا مهضعن هفرعيو نيدصاقلا ضع كاد ىلا :

 الان

 ىسعفو ”لعلف جترملاوهف ةدواشو رت م اسعتلاالا

 اسعدقىىذلا مالا لهستو (| || ىدهلاب صدخناو قة ادنع د
 هدو>و ىذلا درفلا دحاولا

 ةعاقمالالا دع ىذااوهو

 - اسادقفتامملال بقوا. د 59 ةميعنلا ىه ةاسحلانا |

 و نءهلاريغد_خن مل

 اسلم قناللنا ىندا نمناك ذا ظ

 دهعلاف هركلاو ةوهشلاو ةبحنكةدارالا ف صاخ قلعت ىأةدارا ةبنلاو هلع ن مريخ دسعلا دين نا

 قب رطلال ه2 نكلو هؤ-امال هيّرمسام باطامتا دي رص لكن اذ معن ةلصالا ةيعسطل اةدارال اىطا

 ادحأ س ضال هنأب هس: فدو ىلاعت هللا ناف هب ةمهلالا هب انعاابو هملارظنلان ضر عا ابق رسام
 هنثأ نم او-راولصالا ىف مو ءانتكأب ميشا: دارالا نا ولت زنا امذلر |١ نناحح هدارهىف

 هسفن هللا ف صوا ذاق لكلاريصمه ملاقع ءامهتالا امو هادا احلا ضعبلو ا :اللصال ا ةأعاره ١

 طبح د قفا كلذ نم هسضنالو هفاهدب ربىذلا نامزلا ىف هلع درحاىأ لعدسأ لك ونهنأب

 وهئذلا ريعنلاوا هيلا لاعرع الاوو ظتالن انت الا املا هتدارا تن اكس ناو
 ىذلاماعنالاو باهولا مسالا نم كلدف ةحار ل. نب دعسنافاسن دل ىفهافوّدسا دق هنال لمعا | ةدعنت
 ثيحْرةةساو نكس ث مح نكس صاصتخالا ميعنالا دعس نا هلاحهذ_ه نا نوكءالفءازحنوكمال
 هلعابذ هلهللا فو نعود سدلف هن ماي ل دحاو سفن كلذ نم هصقنو اين دلا ةامٍلسا دب رب نم ناكن اف ٌرمّدسا

 ثوغربلا ةصرق عما ذهدوجورّوصتي لهو ازدلا ةاسلا ىفهتدارا هيتقلعت ام لكن م هنكمام هلال
 رهظادو>ولاىف هعوقو لاح اد اولا ىف ىه هو نب ىهالا نعضتت هب , الافالواقد رطا| ىفةاؤملاةرثعلاو ١

 ناكلدارملا اذه عمي نأ حصواف لاحم دارا دةف ايدل ةايللادارا ن نغايدلا فدحأ ًاتيالن ا دمعب هناف

 قوؤام ىلا ثوءربةصر ةيالثملاتاذا هنافرخ .الارمالا امأو عقاون سل هنكك ] ها انركذ ىذل ا هحولا ىلع

 ايئدلاةامحلا ديرملا اذهل نوكسةةرخ الا ىف باو هملع هلفانمؤم ناكن اذ رغصأ و أر بك | نم كلذ
 تك ا مال كعانعأ !ىأب قام هت لنفي ناك اك هر عاف الحمم دلا ف باول ا كل ذهن ةمطعب
 هلككل ذايثدلا ةأسللا ىف هللا ن نم لمتسا هنا « فن نع قريخاف هنأش ىف هتضوافو هس : اربرغلادالب نم

 ناكو ةقدصلاب ا ذ لكدي ريام لعفيو لزعيو ىلويو تمعو ىو ىنثيو ض رمي ناكف هل هاء عف

 تركشو هضاخ قرح ”المهرد عير هناحس هدنعولتأنخ لاقى ذهناالاسعايسش اذ نادم

 لكهنملصالا كلذ فرعبالءاسشالا بعأ نمهْنَأْش ناك هب تورسسو كا خىل كذا مل هنامجا ىلع هللا |

 فرعيال نيفنصلاْن يد هريغ مهريخاف مهفل ا ىلوابناجالا نم كلذ نعهلأسْن مواهقاذ نمالاددأ

 كاَذال لع هللا نكلو كلذداراهنوكنمالرو كح ملا ىتدلا هاطءاام هللا ىطعيد-ةو كلذ
 انيرأر نمو سل دنالاب ظءاولارمعكر خدملا كلذ لمعت دي رهربغ هناذ ةرخ "الا ىف هل ءرخداام ىلع ةدابز
 نآكو بئاع هم تءأرو قي رطلا اذهىل وحد لوقا ىف ىدلب ىفانامز هدلعانأ تاع وفنصلا اذهنم
 اهب ىتفرعم هسفن "بسلا سابسعل اون أف رعولو اندر نمالومتداران مالانلو هللا نم مهلاذه

 هانا هاطعاف هللا مك لأس هنافاذ_هالااهنغنوكمال ةروص ىلع ناك هناذ كلذ لت هاام هم ْ

 هتروصو هيلع تعبط ىذلا اهعبطو هسةنب وج نكلرادلا ىفني مالا ل تدسولو هه لاوس نع 0

 ىلا

 ب 9 حبب! ]© ]© ]آ]آ]!#ظآ! آ]آ]# ]ظظظظظهِيييسيِيييييسسييِِيصسيييكطب ها إ- بلبل إ لمللسااملسسا-لا



 لدا

 ليدسلا ىدهيوهو قا لودي هللاو بك ارلاو بوكر اَرمَمو بهاذملا تنابو بتارما تنمعتو |

 1110 :ًاو موةلدا تغلب ,!ذا هزم ناكب طق لاحىف هن امعل : راو نوناُملاو عبارلا بالا ] <
 نورطتت داي

 رعش * (تورمصمت الن نكملو مكتم هملا برقا نو ١

 هاسعو»و هأ ةلننمتن درا || || هتاذ اسف نابثالا رضتحا اذا
 هنوك >3 نم صل ا هارب سلو رضاح وهو تئاغن ةأم 5 عابق

 هنو صرع تسي قلطادوجوناف لئازوذو  سكح رن كلان ان
 «ب ماق برقا لاذ لازولف هبا ثاك و لا برق طرق ن دو
 هئم> ىلا نم دولا اذه صخ*خو هلمعل اتسعوالاح هاه ثدق

 هند 22 نب نئاعق هزدع 1ك هني ع نيدعلا دوشت ال نم نا

 هل د_هاوش تناكحو هلأ ني دوو ىدوحوفف الا نآ_كااخ

 دل هنالل حي راح س هه دعنا 5 سأننن الارز حاالا ساو قأ رماح ىلا لدولا لوالانينلا

 نك ل ناو دع_سلاو عق هم اا تاكا ل 8 1 امةروصن باتلاقراقو

 ةنمددهوام حرك زم جلا ةروصلا بنكي كلا نه هنال يلقلا هقار :لقلشمك اناس اقاطم

 1 حي رخ دقو مث سد

 رستم ناك ةرطفا | ىلع هّما نطب نمدج خا ام الا هدابع نما د ع هللا ضعي ال ىّت> هدمعت هللا نم

 ادوهشهل ىدكس انهو هءاكرزرغف هجر ل> را ةها ىل_ءهناالا اًنذلا نظومقرافام

 ناريغ نو..:«اونوكي ملام هللأ نم هوهلاديو ةقئاط قحىفهلوقو منك انت امكعموهو هلوقةممَمح
 باح مما ديعلا اذ-هةش اق قدلا ة.عمنورمدالني ريضاسلا نم 0

 ا هلوقب معنا م 507 ل مالوهأم نوةثكب م مناف هللا لهأ الا كلذ ن 5

 ْ قطافدوهشلا,فصنا ناو هريغل نوكي الد دومم ىف هاش لكقو ذناف قوذل ادب رب هنا نورم.نال

 | رادإاناالولو هللا نم ل_ةفلا اذه ناكهتنا نم ةجربف نيالا ف فراسعلا ريغدتعو نعل فراعلا دنع
 ١ ازمزان غبصلا عم ىسع ما دالواكم_هاما ماه الولو ديدن سطات تنس ايلع ا دحا
 مرح ذخا انو نمار قلاكرانلا فنومتقل مكتار و هيلع هللا لص يا لوقا تتوق
 ا اهله مه يذلا“ ءالّؤه نكساو قرت حارسلا ىف سف: قاب نأ هجا لص همطعن ىذل | ٌشس ارفلابمهبيثف

 مهحرخوا من ومريم نيذلا مهفنانحلارادىلا قي رطام وكل اضراعادورو اهاخدب نمامأو

 مهنيذلا ناك مهلاعا ه.ضةةبامرانلا م مهلانتنأدعب نيجارلا م -راذباتعو نيعفاشلا ةعافش

 مهفدملاىهتا اذا حاسم جورللا نول بوملالا اهب نول أتي ايذمهلوخ د لوا ىفاسهلهأ
 || كلذا اوملأتل ةنلا ىلع ل د دنعاوضرءولفامعن ,ماعرانلا تداعف ءازاانال ةل الان اهيفاوماقا
 ريحملا اذهدح ىداناف ةيدوهشأ| فراعملاهذ_هلثمول دال ى ئعاركذلا اذهل حب دقتمف ضرعلا

 اذه عفر اه: لفرح سه كلذ ليركذلا اذه ةصق كلذ سلق ردن ةيؤر همولعم هلدو عمم ريغ عنءاجو

 هضدشي نط وملاناَم كلذ نمَقنال ىرضملاذ وهشلاب هيلع هللاَّنِع تهريس هوه ىذلا ضصاشتاركذلا
 هل-ها نمهدئع نم ىرالام ىرب وهثدندح مونلا ريمي ق ءاطغدلتغ اًنمَحكَف -لحوزعءهللالاق

 نمم ماما كلذ ف لجوزع هلل اانلعجاضب امهلج ا مهستأي نأ ىلا كل دَدي ور نعىلاسعت هنا مههتح نييذلا
 لسسلا د موهو قا لوةيهللاو هتزعب نيما هءوسد امال هرسسدأم دهشن

 | اهتيندات دلا ةاميحلادي انرب تاك "هيما طالع 2 ل 34

 ل2 ااا
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 با دقو اهاكز نم ملفا دق هلزين ناك ب طق لاح ةفرعم ىفةن امد راو نوناُملا وثلاثلابابلا)

 5 رعش « (اعاسد نم

 تفصتااماذا سفنلاتزاف ||
 اهل ناك ض راع سمان وا

 ىلع ن امش مكملا ىف امهف
 اههشإ اهشسدداقىذلاَو

 نم بيل
 اذو لاذ لع دسملا هلف

 ندا م ل

 قطان أك نك انرةاكرنا نالاهتاذ فيظ«تو فرشتهبفامربالا اوك 5 زال سغنل ا تارك ذلا اذه قمت

 ترو هتعن اذه نمسفن تكزد_ةفقلخ ةروصد- هاشااىفةرودااوهاوق عسجو هريصلو هعم

 اذكع هناالولو ىمالا سفن ىف تعنلا اذهب هلك قلم او هنن ةمهلالا* اعهسالاك سم حوذ لكن هتنسأو

 لضق كاذ لهج هنال اهاسدنمباخ كلذإو دو-والوروهط 0 روصا خدام ىهالا رقت ىف

 ٍ كلداهلاور لمه هع كفاني ال ناذ تعت هسفنا تعنلا ادعنامل_عامو تجالا !ذهىف اهاسدهنا

 ' اهتأشنىف سدقلا تافضد
 1 هيكح كغ هم تعقو

 || اهتروسنممالاءاضتقاام
 اهتاهح نم باخ تدننود

 اهتروصىف رهاظلا هنا

 اتجرف نوكلا لو>دا

 دا ااوءاقبلاهل ضرع فرلفا دق لاق كاذاو اذه مهي ل ثيح ةسسمناب هفصو

 ٍ لسركس ام لعلاوار روص بةتعت روصال | سلف ةدفانريغ هنئاز اردن هدنعوهامو هللاالا امو هنا دنع

 ّْ اهناق اهاعام اهلاب ا لاح ىف ءإ هغماهاعولذ اهلمسصغت ل قاسم هلع عم لعن تحل أوال اسرتسا اهءلع

 هتاذبهبطعي ىذااوه مولعملاناق هلع مولءملاوغامع هقلعت نو حب ىت>اذعن وكمال معلاو تيل

 لديال اذه لئمو لاجالا ف لمصغتلا ملعب هنا الا لصةمريغالا هلعبالف لصةمريغاشه مولعملا اوولعلا
 الإ نكاذاو لعن ىتح ىنعم اذه لعفلاب لصف اذا لم_دطفتل ا لبي هلا ىلع ل ديان !لصفم ىلمحم ا نا ىلع

 لع نأ نكع الئ شا انال ةسكنا'فودوملاوهناكسا مناكو لف اهاسد نم ما هانرك ذاك ىهالا

 | سوسدملا كلذ ىدعتاق لبق اذاو لب اقل كل ذ هلة دقف هسداذاو هساس دنال لب اكريغ ىف سدن..الو

 لعلاا هلة نامرحلا نم ةموهذملا سما هسد نم باحلا.ة هناكمىفَرقةساو هعضوم ىف لح هنال هتيتر
 أل لكل انوبرلعلا ناكولو دحأ لكل بوب وعام معلا ناف هضرغ ليث مدع هنامرق ضرغلا لذ هلامو
 ||| امناف باحرلعلا انلقاذا نحت و عابطلا هنمرف:تريخلا نع باجل او باج معلا نا لاق نم لاق املحأ
 ضارغالا باص الاب ياخ تانثالاو ىنذلا ىتعاناعمتالمدعلاو دوجولا ناو لهاا نع هب ىنعت

 1 هبف س دل الف هعس ل نائث فن سداذا هنا ٍل_عت تاو هل ةممخ ال هل ض رغال نك ءامقثالا مه

 لهأ اهلو ةنسنارادالاةرخ الاف مئامو لد راد لكلفهلودامال اهعسالو هعسو دف سدنا ناو

 مهو لدأ اهاورانلاة شاملا راذااو مه سوفغناوكحن نيذاا مهواو دحو هجو ى ابْن و دحوملا مهو

 رادلا ىل ارا: لأب نكحاو مهرادىلارظنلاءالا اوان مهسفنانوسادإامهو هللا اودحوب /نيذاا

 ا هلردقام لانه دعب ل كا ذكدب ةصاخا هنأ شن هتاععا اموهلردقام اههدحادعت مل هنااكف ىرخالا

 قناو ىطعا نم ام أف ىرمسلل هريسم_.سف يعنلل قا نةهلر دق ىذلا كلذ ني_عموه ىذلا هنطوم
 هير ىلع هسفن ل نمامأو ىرسعلا هرمسنم_سف يحال قل نمو ىرمسيلا هريسن_سق نسما ىف ّددصو
 بدك هعز ف دير نع هن نت ساو اوتلاو |نامالا. هان هدم هلق هنمنلط تح

 ناف سدااهب_ثيوهوريسعتلاريستا د هف ىرمسعلاه ريس سف ىنسحلاع اعسالا ماكحا ىهو ىنسحلاب

 ةدحاو “+ كلذ هل نكسام هعسالا_هق ل دينا دا دهحولذ ةلوجانالريسعلاب نزون سدلا

 همكح عقتراو بضغلا لازوئوث لكه تجر تعسو كاذاو ىهالا سفن ىف اهعسوالا اسف: هللا فاكامو
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 || هنا ىلاره اظا له نم بهذ نم بهذا ذواواهمظعأو ىداعملا دْدَأ اذهو بود يح لورتملا

 عاجطضالا هلع ب< لرعف فلا عكر ل ناوهل حصتال جدل ةالصناف ععطخ لور ملا تعكر لصد ا

 ليلعتلاو هانرك ذامنيعاذ- هواهكرت ىف هملع غئاالد ةدك و مة هتئاغو عدلا الدتزاحو

 هيقئاسنالا موقي ىذلا لمعلا نافكرتو بوجولاو ضرفلا نوط ىلع هن روم م لمع ةلكتف دحاو ا

 لمعلا ناكاذان تاو مهفافلرتلا نيعال ةروص عوق ىذلاوهةزومأللا لمعلا نمل دبل للا /

 لمعلا نوكيوادمةءانامز نوكبآلا قام توكيو رخال كلذ مضل اذا امزلغش ,ةلوزتملا |

 | ىنعا لومقم هئاف هلع لعىاف كلذكن كم :0ناف 5 1 ركل ٌرمصتلا لماعلا لعمر نم

 || هتل ماتو هنامز قوهط رمش لعام ىلهعل | ن نسح اف هلع هف هلزو < نامز ىف هلع هنالرينا لاسعا نم

 هللا ءاش نا كل دب عفتنت كناف هم لعاو كلذ مهفاق ةقاةروصنوكي ذ كغ اس تيرا |

 ن_س< وهو هللا ىلا ههحو لس نمو هزيم ناك بطق لاح ىف ةنامعب راون قالا وىناثلا بابلا)*

 وعش ٠ (دومالاةبتاحهقالاو قولا ةدرعلاب لسا دقو

 اهحو نجسرلا ىلا لبي رهو
 ءادشإا هل سدل هللا ّنإل

 هةبفأأ ىالسا ةدهتاك

 ا .دا قولا ور

 ]وك ان وةالضاا مق ةدقل

 اوس قل لقلانأك

 هللا مسالا نيب قرش ملف نجراا اوعداواهّللا اوعدا لة ىلادعت هللا لاف يد هقككرلل لزق

 نكلوف امد الا ةحتار نمرلا فناكن او ةفدارتملا ظافلالا نم نيه-الا لعح لب نجحرلا مسالاو
 هلف لاك كلذاوةب "الا هذه ىقدوصةا. اوه ىعسملاو نيعسالا نيد ةاسعنملا معلا ث .- نم دحاو لولدملا 1

ْ 
 ظ
 ظ

 اه اهل سيل هولا لادم
 ءانثلا ه رصف هاكادعل

 ءافخ هن سل قللا اذهو

 ءالتءالاو ىدهلا اهكسامل

 ءادتقالاو ادن_هالاناف

 ءاو

 60 | لكى ا نجر لاو هنا ين ولا اا نمو ىلا ءاج٠الا

 مهشنالف هللاريغ هب ىعستي نأ هللا همدع دق هللا مسال | ناك الن 5 هبيغلع فهي رثأتسا هناللعي نأ

 لاق َهَم ؛اطملا مك ىلاعت هملع ل دي هنا ريغال قملاةبوهالااموق حهتيؤر دنعو 4 طفاتلا دنع هزم

 لداان أ هنع هللا ىذر لوي ىلاعت هّتبوه ىلع ةلالدل ىف هر ظفلاملا كلذ عب هللاانأ :تل دفا انزب وأ

 اوأراذانيذلا مههّللاع 1 نأ السلا ةكلع لادو هنلك ىاعسلاذاو هءلع هلا ةلكَن مقلاة وه ىلع

 هنال قا ذدامقناو مالسا ىأو ممابهتنا هالو ىتلا ةفدلاه ذه ماقا هللا انلوا اوعسو هللارك د ا

 ناس>ال انال هنمدوهش نع كا ذلعف ىأ نسحتوهو مالسالاو دان اللا اذه نم همنعادهجو لاك |

 نافةدابعلاريغلمعلاف لمسعلا عدناودوهْمرَغَن 3 ”الةدامعلا ناف كتدانعقكبرىرتنا

 ةدحاو ةدامعلاو هنمو هيفلاعالا فاةذعفهل ضرع ءقطاع نه ضراعلمعأ اوقلغلاة تاذةدايعلا

 ْ هركس الف هارتم ارتامدنع هير نيبو ىيةلسادبعلا نيب قرفتال كا ذكن ج-رلاو هللا نيب قرفتال كف نيعلا| 1

 | اهخاذا امال مارخالاب فنضتتال ىلا ىأ قولا ةورعلا مانعا اذن هه ىعمكلذاو ندجرلار كن نمالا|

 || دسعلل اهفضنو هللاهذصت دحا و, كح»- ةال_دااكق اخ اهرط_ثو قد اهرط# قث و ةدرعّىه

 ريغ سبلة دحاو نيعىلا هلك لمصفتلا اذه عج هنا هبنف 000

 هنل زي ل ناو هب هلنارك اخ ريسسملا اده ىف حاتنلا اذهل ثمل نكي ل نخدوجولا ةفصاها نيعلا كلذ | ٍ

 هدحو ه5 ذملاو ركذلا اذهىف ةمفاك ةراشالا هذهو اذه لع ءرو علخالا هنمدوضقملا س دلف هب العقل |

 كم ع قو
2 

 ١ ل .



 ع

 بههتف ل غل ا هماع بي تلات هيلع بام لزنيالو ءلدأ عما لج - رلا ىف نياوةتام ةشانابم اجو

 ىاهتال تن ذأو اهنعتيغو اهتادنعابتكر تو ة:لا كلن ىف تنبلا هذه تقرافو كلذ ن نمنورضالا

 ىله أب لطا هم ةعامب ىف رش فرم انتا لف ةككد ىلا قارعلا ىلع انا تيثمو ةمخسملا كات ىف يلا
 ع ”أر تح مالا ترظنفءاسدق ىلأ اذهىتاانتلاةفاهتا ىدث عضرت ىهو ىتأرف ئاشلا . كر ْ

 تدرو تك ىئتارامدنعف تاقافاهلاغ ىنادانذىأ اذهىأ اذهلوةتىهو دعب ىلع المقم
 هتفوزيملاعلا بر هقدجلاو بابلا اذه نمهلاشماواذهذ تبان تيان لوةتتراصو ىلع اهسفنب
 لسلاىدهموهوقللالوش

 نمرجأ عمال هللانا هلزنم ناكح طق لاف ةئامعي راونوناملاو دحالا بابلا) +

 رعد +( الع نسحأ 1

222222293252997 

 ناحز نزولا فاهلف ات اشن | ||. تسحهلاع اى هللاده ينم
 نازيم فيرعتلا فكل دب ىذق هب صير حأ هلدوهشلا عص

 لاكمه مع ست ام ةلاسرأل كس رثأ ه4 لوس لا نا

 تاريسمو حبر انلدوجولا فو || | انلدوهشا ناك امل دوُجولا الول
 ناريح الا فاع ىلعالا دحأ هر انتج ىذلا ىردي رساو

 س.2 هسوهو ةدانعلا ف قلاب ور ىلع لمعلا هناناس-الا ىف ملسو هيلعهلنا ىلد هللا لوسر لاك

 هب ر هاربو هب ر ىرب هنأ «سةنىف لعجو د ابع هلع قدنعلا ماقا اذا هنأ ٍل_عدهنال هنا ىلع قش لاع م

 هللاوه لءاعلارمصنا كلذ هت ديدوهريعت اذه ناك اذا هناف هلعر دق ىلءةداء_#علا كلى هرم سا أسع ١

 نكس : تاو هرحا عمضب القا ريخ ناك اف ناك ام لمعلا ناك ٌضعب نم مكس وى دلوعات و

 لماعلا هناك ةتئااه ثنا ليال لماعلااهاشنار وص لابعالا نال ليدبتلا عّقي أ ىأ ىنفالاو عسضم
 ىلاعت هللا عمروضملا نا اهنفروصلا تف نمل بةباما كلو ولاك لمعلا كا ذروهط ل دسرعلاو

 اقةدامعناك ام روضملا اذهالواوةداسع ىهسديو لمعلا كل دَةاسح لمعل ام الدف ناسا وج ْ

 ىأو ةسسصعم اس مناي هللعالا نكيرلولو ةدابعريصت كا ذلف ةيسصعملا لذ هسفن والا ىصعيدن نموم ْنِم

 لمعلاو لمعلا لمد هلع لدوادعئبث لكسب طامسا هنا هيمن نع هلق | لات امك لسعلا نم فرشا حور

 00 ! هقاخ نم قل>وهو هعمضرو ا هنع عض ف.كووش ثءح ملءنو هلعيوهوءامثالا نم

 لمعلان اكو هئسلنمو هلءاعرو حس نع هناسح تناك ن اود دم عبس هير غن نع هناسيح تناكناذ

 رضاملاريغا ةرذختلا هللا ىطعانافنيلمعل نيب ناكر فلا !ذهفدلماعل رفغت ساو هدم عبس ناك ام

 حورنزد ةرود لكل َدبالو ةرودهدوجو أكن اد علا اذ» نو كحال هلا ةاعارم كل ذامناف

 ”لارعشالا !ذهلفمدم< تدسف هفماحورابفق ان ةروص هنع ترويع هنوكل لو ةغب هللا نا

 تروااذاالاالاعا نوكتالكورتلاو هتقل خه هتقلسو ناك نم ناكل معلا كإ ذ بح اص ةرفغملا تدل

 | أ ام ناسنالالرتبوأ ةتطابوةرهاظاسنهلاسعالا ناق لمعي تسلا مافاهحاصاهوم.ملامو
 يجو ”لرتنامز ف هبف نوك,ىذلا لمعلا نا كاذو ةققرانهن االا ضم مدع رتل نافدلعفي

 كورملا

 (نليعلا كل داو هامتا نامزلا َناف رتل نيعال هل هاعع اثنا نمةرود نو ححب ىذااوه هلعذ<م ءلع هلل"

 : ناسحال اف هدج نملهلتا ععسد دع ناسا للعلا هللاّنا درو اك لمعلا كاذروهط لح دعا !ناوودال

 ل لازءالفع ادلا ءاّعبملا اهلواهح اصل ارفغت_لزتلاهامحا اذاواهسعةرودلا فحو راك ةدامعلا

 ١ مكنم لماع لع عيضبال لي الع سس نمر عسسل ال هناربخ ا دقو قداص نتا ناذهلاروذغم

 الا رغ لمعلا نك منافتانس> ىئاتلات اًمسهتنا لدن دب ال هنال هعضرال هللا ناف اريخ
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 | 2 حبلا ناتو راسل ى>ثغلا ليةااما بول اريسحو هسفئيزرب لسو هماع هللا ىلد هنا لوسر ناف

 3 لدا 1 * برلانمبي رقلا ثنغلا ىف عرمشلا ند * أ ىذلا ىللا صنل اوهاذهف* هب ريدهع

 ا نك 4 لاذ اهيرب دهعشي د هدوسو ىفوهفئث هلاف لوا لاعلا فام لكو هنا ربدهع ثيدح هناق اعلا

 || ىمالا ملاعناووهام قال او ىهالا لاعان» دقو نكي لوا قاختا ملاع نم ناكءاوس مالا لاه هلكملاعلاو
 الإ اهوذ هللا لعأالا ىهلالا لعل ىفرظالا لأ نم دحأ هماعرثعامو قاخن ا لاعىف ىذلا صاخا هولا وه
 لأ هللا نم ههرقكاودانمبو هنس ىل< لو عام داو ني وكلا برقو»و برا اذه نا دح ىصال ناكاقاو

 1 سرع ااه 5 رد كال لذ هقاخ ىف ناكرالالاع نعمدعبأ ل" د

 || هموق نم ىأ م ىلءهده »ىف مكف لاما نم هده! ئاعاربخت لابتف هنعر دد نع هسغب ام م نكمل
 أ مكحلا ف عرشلارثك أذا هملا ”هلذعلا عذج نينو هتطن هللا هر يف م سه هسا ىلع همس ىفاورتذا نيذلا

 ألا نالذني ا لاك امو هندي دويعلان ه سفن ىلع مك هللا دبعىفا لاقف نيله ع نم ل دعاالو نيل دعني ده هي

 : اذهبةعسالا مك ىذلارطان .ةشقلا اا ليربج حورةروص ىف لحت قح ناكا اون نكي م هنال

 إلا هنأب مكه هير نمد ىلع ناكنف هئعب لبق. 4 ل هف باكل قات ا داتعم اريغلا صاختا ني وكتلا
 أ اا اشامةرود ىأ ىف لوب هللا نال لعمادة ركل نأب مكفل اسسن قلو ىهلالا هياّكشلام
 إلا ةدازب ىدخ ىألكر ابم ىاعجو ىها| صاصتشاوه لب تاذلا. كلذ نا كيال ؛| لعمان ةروصا١ىف
 لا هلع هللا يه صدمت عرش همكحو نامزلارخ [ىفهلوزنو هيالولل هم ةدابزلا كاتو ىربغل لس هم

 ا نمد اع ةيدحملاةروصاا ىف ةيد لا ةيورلا هير ىرب نم ةمايقلا مو نوكحر ىتدلاسو

 ' لود .اعهللا لصد_* عاملا ىفاشعم رش<و ىلسرلا فرش < نيرمشح و ذهناف ةرخ اوان د

 ِ اهقماللاو فاالاب ءايح هنال اهمقا نا ل سو هيلع هللا ل_د د ةما قةضورفملا ةالصلاب ىناصوأو

 ا قش هناريخاف ىدااواربو اين دااةامل اودو كئراكشسلا تامزابح تمدام كلدك انشأ ةاك راو

 | برقا ناكف هس ةاخ فدي رمضتعلا هيسن تاقف لإ وكمل ا تنك :دال و هيلعهّتالناك هفلشف |

 || لهللاءالا نوكي نع 5 ىناعع لو هيرآ هيد ويعيد وع ث دحا ناك هب وىلإ
 اا اذ_هىفرصانعلا ملا نم ةعببطلا ملاع ةبن هان دقو يصنف دلل ناطاسعو وق نموهاما هذ لهملاو

 : ةمال_لاهل عيت داو موي هتمهظحو هير نم تيار عهلعل ىلع مال_بلاو هنم عضاومىف باَكَلا

 (| نم عقواذادلولا خر صي ني> ةدالولا د_:ءل اهنطالاد ل كححوملا دورطملا يعل اريث أت ن مهن دالو ىف

 هملعكرتشت ن نيج دك هرم وو ىلاعتهلنا د اس عقو لب حارمد مالسلا| هملع 2 لف هتشءط
 هرك ذاعم ا ” اف هتومدك ؟ىربكلا ةءامقلا ىف نعياسح ثعب موبو لتقا مودو ىلآب لف ىلتق هنا

 مالبد سفن ىلع لس ىسيعناف هلا ىد ؟ نم هب رب: هل دولا قت | ناكف دهملا ف عمضر ”ىبصوشو

 || هلع مالا كاذب فرع هنا ىلع صن . لو ىلايعت هير هس لعل ى<وهلا هنا همم دا اذهلوهير

 ْ اودهعام مم الرببكلا نودريغدلا ”يضلا نم ةمكمل نون رت بام ضانلا نأ او ف رسولا

 اهب قطني هنا نولوةمف كاَذِل لمي ةداعلا ف ”ىب_هلا سلو ةيورلاوركفتلا نعةرهاظلا ةمكحلا الا

 قود ملء هي اقطن ام لع ىلع امهمانمالسا | اهرياع ىسعو ى<دارفر هاطلا لحا اذه هللاةياتعرهظتف

 ا ا 00 سال كلاومانألا 000 3١

 ْي .ًاردقو 0 ا 00 ل نهر عل

 هتلات دمك هب لماح ىهو تسطع هسا نا كل دو اسحاو ىّذاو هما ن نطبف ملكت نما. أ اراده نم مظعا

 ْ اقلأس ُْس .ز ىنباناق مالكلا نسا .امامأو نورمذاسملا هععس مالكب هللا كدر ب اهنطب نماهل لات

 اهماروذ< اهل تاقفاتماس رقفا ةْنِبس تقولا لإ ىف !اهرعناك ةءاذرلاّنس ىف ىهواهل ىءالملاك



1+ 

 لبدسلا ىدهي وهو قمل |
 كه سلس جم

 يس ا د ا يو 0

 لت هردنع هلريخ ريدس
 ر

 هللا ىوس اننع ىربام هللا ةمرح مظعي نم

 ىعالانانعالاف سل || || هتمرح نوكلافاملك
 ىهاللامكملاقالوال | || اهنمظعم ىعاسلاب سبل
 هما ءانشالا ىرينم || || همراحت نءوهس فيك
 هان كاد نعانأو ىت> راح قارلاو_مذ

 يس ب ب ببي ا تسال

 عيطلارثاد- ةهلام مرا مسظعاو مرا الود هسق ن نكساىذلاهمرحنوكلاو ىملامرح ماعلا

 ا 11 ميتال مولا ركل لح داقدب دلك لاسناو نيركلا لع هلع اكنلا

 : ه:مرحاهت.عوهو هثنع ىهذ ترهظ هم ها , اوسمدان ءاوذ مرا نم مرح داع رهظ نيع ىاف

 أ متا | امادكفت نادالابمولعملا لكشلا ليقدق ريغصلا هعاضامالة.ن اهفنوكىتااهتدوزو

 نقيم عامه الز علا هيد لهن محورو ىسع فهود هنءاعمجهلوقىف ةيلاراشالاو لاعلا نم

 هللا مرح مظع نغرخ 0 متلو تو اذ نال هع كنا كاع تو هيض الا طظطعاف هللا ةدرح م 1ع

 هللارت 6-3 ول «ىفرطعتلان 0 سل 0

 ةااماب / خامل ردع نزكت ع 1 نطاوملاف تلكَ نْطو 11 كاذ ىف قا هيردن ا

 ناك طوملا ادهىف هللا مرح مظعاذأق هير دنعو يف هير حاسب . ىلصملا ناف المد
 ا را | يظعتو هلاريخ

 0 ندموملاو هللا اوعدتلة:األقع 06 تت 31نك ثمطظع ذاك مظعت ىداهب سلب «نأ

 0: 0 0 ادهلثمىف 0 0 هحورف در اهط ىلع

 ْ هن و ا ع دناباملا اذهو 310
 نيلانعلاترهتادجلاودوصةملاضرغلاق كاك اذهو ةيدودجؤلا دئاوفلان - طسلاىفاماهتَوَسبمهقلا

 ليدلاىدبم وهو قلالوقي هللاو
 رعش * (انصويكملااهانرت اوةلزتم نكب طق لاح ىف ةنامعنرا ونوناملا بابلا) <

 دشرلا نعي دعت الفاعواجور اهعجاناسنالا ىوق حازملاو
 لق ةلعل اهفّرمدت لاح ىف فءضد اذ

 ما لامك كاذف اهي داعب به ذبام كلادب ناف

 دحأ نم عب رلانامو ىسانالا نم ههشا ناكدق نمو ىسع لمدك

 ديك ناسنالاقلخ ىذلاىوس |١ || هتداع قرخنم مءاجامب فأي

 لاقو « هلع هلفا نم مال_سادهف ابح ثعبي مونو تومي مولودلو مول هءلع مالسو لج وزع هللا لاق

 مالسلا هيلع يب هسناشعن نعي اسيل ماسه راججل #* مالسلا هماع سفن نعب وسع

 ءاملا نيبمداواسن تنك ث راولا ىدجن اد دازواحثعبا موبو توم مويو تدإو مول "ىلع مال_بااو

 كلذونيطلاو

 12 صنالانىهلالا برقلااهانال أ ةيوقباء-ثلاناعيرهبانع

 صحقل انو دن س 3 مولع ىذهو ةريخو قوذ مولا مولع نال



 ىف ©

 ا اضاكل تةلخ دقق كر .ءانتعانل فندي ماتو كتاذ يت امش تقلشام تصالالعاو ىثاو

 َ لانك م هلا كلا دب الا تنأ نوكتو ممسوفن هب تمعنو ٌقاسعسا هب تنم أ < .فتفرضتاذا ام

 .لعنال تنأو زر يعل ًولرقمو كعشوس أ ىف كقزر ننحجحو تك رحل لا كقزرب

 كلذك كقزر هنا مل - دشن كياذىف ىرسو هي تيذغت اذافندعتلا عد. ك لع اواناك اعقل

 كلد لع كسطعاو اهم و اماسح هي موقت ىذلا قزرلا نم ىساطا ءامم الا هةدكستام تاعفك_ةاع 1

 لأ تن تلطت كلذك قزرلا نم هب كتم ام ىل_عر كشلا كنف تالطاكو مهلا الاكتاءو هننعوأ]

 ١ انيلشم رمت لنك تدم 5 كورك نأ قاما كتركشاذاو قاعما نم هب تتاام لعركشلا
 ناعسا ركتيال ن كلو لاعل! نم كل ذاسريلال_كينأّدبال قاعساو لمعلا اذهلثم ل-عنمالا
 نيذاا ىوتس له اهل كلذ نا اهنعالفاعام ءاسنمالا مان هتمءانتغا كل طا هددق ندالا

 تاملاصاااولعو اونمآنيذلانت اا اورتحا نيذلا ىوتسالاك هتناوال نواعبال نيذلاو نول

 هلال نامت لوقلوق او لصفا كلذ, ,تكص < نمءاسىأ نومكعامءاس تاو مها ع ف أ
 دعب نم مكيولق تاق ىلا عت لاه هللا قلخ ىلعهل ةَمهش ال ساك باةىذد_.:ءىأ ةرذصف نكشف |
 لوعملاب هفالربث تن ء :عناردقالر خاناف ةوسقّدْث أواهلوقو ةوسةّدثاوا ةراخلاكل ىهنكلذ |[

 معا ىا ةوسق 32 [بلقل ناك اذهلف هيلع كل ناطاسال هتاف كاب كرت نع عنتم بلقااو |
 ضءد نأ ىحو هيلا كلذف كلا هبلق' نيلي نا مْزلي الذ هرهاظ ب تنجح عادي 1 اتلا ْ

 اهلك ًاتءارمضخ ةقرواهت ىف ةدودهفاشي وترا كل طسو ف ىأرئاسارا داصار حر سكس انا |
 هاذةنمال ناو ةرتصا | كات فو ىفءامدةرذص ضرالا تك ىلاعت هتّنا ىلوالا ةومنل ف ىورو ||
 ىناكم دعب ىلع ناسا الن مناع لوشوهلثا مس روهو دعابة رس ركع ا ةرخ دلال

 تحل نم هقلخ ىلا هلأ سل َناَكهنفا نما هناكسم دعب ىلعال قازرالا <: :م أت ىذلا عضوملا نم ىجعي :
 د ةفل م بسن ءارلا ع 2 :برشلا ثمح ن مةدحاو مست ءارلا نوكس س برقا

 ماعلا قازداو ا 12 ناكرالاق تاريثأتلا ن ءاهك الفا فسكجا وكلا ةح امس فهلا عدواانع

 موق ضرأب ءاعسلا طقساذا رعاسش ثلالاكرسطملا برعلا نال ءاعسلاّنأف ضي اراطمالاوا
 روهظ ل <!مافقازرالل نيوكتلاو لوقا! نماهمامج ضرالا ىنواهلوقو رطل انه ءامسلاب عب ||

 ادودةمناكءاوس محرلا ىفءاملا نمداسقل اجر خااضيا همضبالل ىذلاداولاروول لحم مالكقازرالا ||

 ناكرالا ف نوكح امنوكي همدان ن نعو كلما ىف 20 بكوكلا كلذك نكي ملفا كلذ

 هلا هلهبأع ببن نكن لوأ تكوكلا ادوصتم ناك 0 ول ار والا نم تاهت
 لا افهملا هب جوان مالا «لعنال ىذإا <ىهلالا سهالا نمءام- لكى تسواام ىلا عت
 د :امنا كذاك اج تناءهيتأتلتيرعتلا ذهب بندق اهبتأي ماهل لب اهتلتا لدتا نم ةبلل هذه

 هسلا ءارقفلا نءتنأو نيسملاعلا نع ”ىغ هاف كلانا اهفلوجريالو هي هيتآتامفدوجرت كنافه
 ل لسه ا كل_تاحو كراسةتنال هب قانا هينا تالا كك ةاك اجهيلا كندا

 ريم ىلدركلا ةمح نهد مدعل ىلا ىآ هنلا لصوب »و لعبنا ىنخا اوه ىاف طا هللان ا كالذي ةعفنملا

 باطيامن اوما ناف هنعرشفلا لأ عفد ىلع صراسا نمهلام لهم ةلدرإلا كات باطب ندناكت هقطال

 عند ىوس هعفن سالف كلذ نمئثتلط هنمروصتانا ملالان س< ل واذريغالمال الا عفدلالا قزرلا

 ىهتدملا لوص- سفن ةوهدلا لوصح سفن هنا ىف نما مكح ناالولو مظعالا نك رلاودو كاذب هل
 سما دفا لأ اذ ناكل ةومشأ الوصح نامز لد ىذلا ىناشل !نامزلا ىلا ه«:عترخأتول ث دع

 ألا نم ديالف ةوعشلا ناشر نع ىرتتملا لوصع رش أ نيالا تذل هتافات ذلك ةوهثل ناد
 لو هللاو كعفم هناف هققحو ا ده مهفاملالا كلذ عاقدنا هيدا ذتاالا م-ظءاف ىبمدملا ل صحا ذاف

 ع



نالب نابحوت مزون! از اطعاذع مدان هيلع نامأم هد دل لاف ام ركلة داق زل تالذ
 و ظ نك

 | هيلطي أم ظح لاس هتمءر ند ام صخشل دو هامق هد#هزرب هلا ليف رومالا هملع سنلت نم

 ' ||| ىلوحلانيع اذ هام هليلوقت ةقملسا كلت ن اق لهل نيسع ءْداا ذناف هّتسعر نمرخإ“ صا هنه هر
 هلعي كم نوكي وكي قس هلع لقت | لعاذاق لعبنا هالوو هسةةربدت هللا هاك ىذلا درعلا لوالات

 ىأ هكرتباتقوو هب ىلمعبانقوف هه ك- ىهاع نات دهلع لي نادل عل اوه لمعت_بالو

 المعتمالومعموه نوكيو هفرمصبو لمعت للعلا ناك ا ذاو لعلاءالا رتل لعامو هب لمعلا كرك

 لوةيكلذاو لماق ماعلا ىف مامالا!ذذ_هلثموا.مارراقوقللا نوف باودلا ىلع اريج هيلع مك ملعلل

 وهاذا د هع ناطاس تحت ناكف للا ىلع هسفني حد نم -ئسااامناو هلاعؤ ججسل ١ نم سلا سبل

 بالا قىلاعت هللاءاشنااهدروتفةمهلالا ىعاونلاو ىهاوالا لعن مدانركذاماماو ماعلا ريبك

 دئاوقلان مربعه | اذه كسطعيام ىلارطتأخ ةء صولا ب ابوهو ِباَكَ ا امنة> هيو ِباَكَ اذه نم ريخالا

 كوالاوهجؤالاو سفنالا بلط ىلع ٌكلاثعا, كل خنوكللالا تاريسسهلا هذ_ه ةتتام ذل ترك ذامو

 نيملاعا!برهتندهلاو لسسلا ىدبم وهو قا لوقي هللاو

 لدرخ نم ةمح لامك نا هلزتم ناك طق لاح ةفوعم ىفةن اهعيراو نوعو_بلاو نماشلا بابلا)
 (رعش ربخ فيا هللاَنا هللا اهبتأي ضرالا ف وا تاوعسلا ىفواةرفج فن كح

 رثاالونيعالو هاوس مسا || || هلرسلقازرلا هبىأي قزرلا
 نعتغت سل اذهف هيلع | هلّنا باهؤلا ىف ّن اوعنالو

 ريت دبعلاهنقو بوجولا مكح هل سا بهولاو ب> او هتاف

 هب موَقَتَل ل دوا هن موقي ىذلا ل نم هلوانتل هللا لح ااموهو مكل ريخ هلا ةمقب ىلاعت هللا لاه

 فب رصتل ا قاطم تنكف اعمج ضرالا ىفام كل قا ةلاصالاب هنال ةسقيهاعسامتاو كبر ٍةعاطف
 كل قباو كفرمصت هف ةقلطا ناك ام ضعب كلعر يد لاح ىنا“ ىف مدي 0 وديرتام هال ى
 مهسوفن نا هداسع ضع! نم لع هنال كل اريخ اهاعحامتاو هللا مشب كلذ كل هضشدنا* اشام كلذ نم

 هللا قدا تلا ةمقيلا مسهأ لاسقف لصالا مكحي نوفترسدسف لصالام هيطعيامي ةقبل ا هذه نع ىمعت

 اذهىفن .وققدص نافاعبجب ضرالا ام م ل تقلخ ىنأب نيقدصم ىأن ينمو 0 منك نا سلو

 ١ ووك ضع ىهكو ضع حم » ف نيسهالا نيب ملص ناو مكلذنءمكل تئبا امن ىنو هدد
 | ءاوسو ىنوترخو مكل هنردقامالا هيلع مكب اكناو هأنا مكعج- عم لاذ نم اولاشان نا مكن مث من ينمؤم

 مكملطا مهي مكملطا اق كلاءامو نكذب هنعمضرعاو ا مكل هتنوضام لمدعتأ حضّرعت مكدع

 0 ريغد قف اكم او رحافلاو ريلا قزرا ىفاق كسالي مالو "ىلع م كتمارك نم كل ذامو مكلا ١ ا

 ا صخعشلاب ىيانع رهظتاذهل:ءىفاهريغ نمال همقملا نمل« |١لصوا نا ّانعامتاو فاكملا

 1 ْ اهلحا اه 1 ع رم و هناك اهقزر لمكسسست قدح - سفن توع نأ هناق كلذهملا لصوملا

 | كتوقهي مودتو كتأشنهب موقتامالاك قرر سلو اريثكوأ الملق قزرلا ن اكحءاوسو ىمسملا

 ْ تنك اذا لع هر اسح نكل ريغلو كل كلذ نوكي د#ةف ترخ داو تءجبام كقزو سل كناسحو

 |9١ كلذ لعدازامو رسغال هلع ىلا هللا ك فلك نمثوةبو كتوقيامالا بسكتالذ همسأكو هعماج
 || تلهج ناف ىتعاط ىف هلم عتب هنا هنم ملعت نم تئشنمىلا كم اماسعنا هلصوأف كلعهيتحتفامم
 || سلو ةمعتلا بركهيف تنأف كلاكلم هتبعاجامعنم كن وكن مهن دْئاف نم بع نا كنق لصوأف
 ا | ىصاعلاو عئاطلاونا وبخلاو تادنلا تقزردق ر هفلختسا نمةروصب بئاسنلار و ىبتان تنآف ىريسغ
 ٍ ىواْكة- ىفو ىل_عاو كاما رفوا كل ذَّنأف كتعاطت_ءادهج عئاطلا ىزحو كلذكت نأن كف



 افلا

 ا :اقدسفأ قعدت 0 مع 0 قالا روط ويل "

 0 امد اعدتلا قحوءاضغا انوا هللا قحو نيقول_ذلا ن نم ىدح هلع هله ج ون نم لكنم هيلا

 فاضاهتلاَن امال لمعلا ةئاضا“ نم ديالوذا نولماعلا لمعملف اذه لث 1و هةدكسل نم لاول ا

 هنااكاريةواندنو انودواهمان صاواهلاو>اوامنمر اواتنكماو اهلاحت انا ني-ءوانسلا لاععالا
 نك دا ماع عاهلاو>او 1 مامزاو اهنكاماواوااحم انلنيعةنمعم لاسعا ع نعل حور ءاناهت

 انفقل وان ةلخو نا وا ةدلمروما 0 با ريغبو باس ءازتلكك لذا

 اسهن ىلقلخ ذا ىت.عرىفاةح ”ىلءو ىللعجو مولا « ءا: ازا نع عيطلاب رف و ذلملاءازللا بلطي نم :

 هفلكس ةدو.ستملا هاطخ لك ىهو هياهفاك ام عمج لوبا ةدعّتسهةركححفم "هلةاعةربدم ةقطان
 قحو ىلا ق-ىف م«رواها د- ثيح هعما موهدو دح دنع فوقولاو ههاونو ههاوا لامتماو

 هقح عمبسل | هيلطبف اط | وارداظالاحواقطأ مهق وةل قوقل !باعجا هيلطقو راغقح و ةسدقنا

 سفالاوركحفااو لّق_ءلاوبلقااو نام دقلاو ح رفلاو نطبلاو ناد_لاوناسالاو رمدبلاو

 ناعالاو مالسالاوءاجرلاو فوأناولمالاو صرخلاو هن اوهثلاو ةهسضغلاو ةهناونملاوهئايثلا

 الواءالؤه نمد نع لفغالن ا قا هو هن لهما هملاعزمءالؤد لاشماو ناس>الاو

 ةقطانلا :سفئل ا هذه ىلع ةهجوتم ا هاكىوةلا هذه لءجو قا اهلنعع ىت أ نا وما مهقرصبو

 قولا هذه لع-وهنع كةةتالاشاذ ال_ع- ىلاعت هللا مجلسي ةقطاناهاك اهلعحو اهقوّدح ىلطب

 عييست نم هيلع ىشاملاازجب قالا هتان ةنبان' ةعامبا ىلع ةكاسملا ةةطاسنلا سقنلا ىلعاهل تهجون ىتلا
 اريخ مهم ةقلاخلا تعقو اذاهناوار شخ ا هللا ها فلان نم مهنمامو ةرخاو ان دددمحب هللا
 م-هاف ل دعن او هملعو مهلفراج أف هلدعاطلاو ععسلاباو ا ىذلا موملع ىلاولا كلذ ىلع مشربجت

 فال هلعف ىلع ١ ريجامم عاذتمالا 0 نيلصتملا مهانركذ 2 اناع 2 ا 6 ولو
 ساو سرس واه

 ها هم م-ممدو هر رح ل نسر

 لذ بلطي نماالا هيذنلا امو هردق ردةيالام ذا دنلالا نم هّيؤربهل قوام ىأرف نيعةدها.ث ماين دلا

 ةسافن او نوف اننا نع ةانتءلق اذهل ثههفو هعئبالنأو كلذ نم هق>هلأسبذخ ًافهتمعر نم

 را عمو هيرةذه ع نيد ةفرعملا لمكحملا فراعلاف اذه نموظعا

 ىذلا<ى ملا لك 1 نلط» د نم هنقنألعو كلدنم مهقح مهيلا ىدؤود نا هيلع نيعسف هيدوهشلاو

 نسعتق سوسحلاو”ىبسملا مبعنلاو عامسلا وسلم لاو بك رملاو جام رمدماو هج أ لم عالي

 هل مصد فيك هلاحا ذ_هناكن مو قملا مسهل نيعىذلا كلذ نم مهةوتح مهلا ىدؤد نا اًضياهيلع
 ا معمىلار تف اال اهلا اش[ قلو تادو>وملا نم م ئد * ىف دهزب نأ

 هضغلو هرمصن ف د هريغل هنأ ل- ءبامو هلهنا لعب امالا ناسملا هوحولا نم رظنالذهلوه ئ :لكل وش

 ةيولوالا هقاعتمامنا دهزلاو بان الاو عرولا نم هظح اذهف هريغلو دام هيلعروةث هناف هذع

 مهل ناكهناف اهباوذخ |ث.حاداهزةيولوالا,ذتالا قي رطنم اوعسفكرتلكو عرولا فال
 مهياعهرخالو هم هلأ مهيدنالو هلع يجو اان مهريخ هللاَنالاولعفاح اس اشدلاَد املا ىف كا ذ لواشت

 لواذنلا اذهمتو لو<ناهلوان”ىفهلاول الذ هيقريخ ا ادهق راسي هنا كلذ لعاف هحركالو ْ

 جالا يمصلا لة علا مكحي هيلع نيعت هب و هب لاا وجعالو امل هجر ىذا لعالا مايل انح ا
 نماسلعلا ةبترملا نيبو هددت :١» لوعالو حد_ةءال كل نا هير نم هدد ىلعن اكن او هيف دهزلاو' 0
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 0 ١ انيدأتو ادعىندز بر لهو كلاب ل عجاف قاعتلا موعف اهيف لضخافنلا عم ع

 هوقالو لو>ال براالوبف هبر<قد_ددهتادالاةوقالو لو>اللاق اذا درعا !نافاهءاعود ىدلا

 الا اهلث اك نمر هظتال ةملكلا هذه نان ىد_ءا,ثبالا ةومالو لؤحال لوةينا ٍضَرعَ لو ىلالا
 معة اينالا ةروصلابلماكلا ناسنالا كر اث ناوملا نان الان اىلاسعت لعامل كلو ايلكاقل

 بدالاءاسأف اهتطومريسغيف ناويدلانانالا اهدرطك بالا :ةوقالو لوحالو 1 1لاكاذا هنا

 الو دقتعتو لعن هلم ىهفذ لماكلا عسا ةمرخلا قللا جارفاده ل ثمل عفيال ل ماكل نافالاو

 هللاناذ هيلعو شد ام ىلع مالا لعمل معلا ناس ىفالا صّخم دبعن ا ىلع ىرتتالو قطاناسوب هوقب

 الا ةمكك |نؤعضيال ف بدالا مهاءاموهنلا مهلعام ليال نماولعي نا ءاذعلا ىلعدهعلا ذخا

 نيملاعا ابر هتندجلاو لدللا ىد_موهو قا لود هتلاو مهنعهللا ىذر مم اش نم اذهاهلهاىف

 رعش نولماعلا لمع ف اذه

 حوتفمباسلاو جرت مزتكلاو حورش ءردصا او حر دّتسم صخشلا

 اوفلسالو اواكأل لاو“ الا نبا
 اود_ةعافركفلاب اوبح م_ْكل

 فصناذ تنك نا بستكم هشام
 هيءاج هللا عرش حرملاو لدعلا
 اوريتعاف هللا قلت ر قفا لقعلا

 هب ءايحام الولو هلالا الول

 حورلا ْدَقأتام لبي لةعلا

 حونممو بوهومملعلاو هيلع
 ميرختو ليدعت لقسعلل سلف
 حج رتو صقت ا ف ا

 حورطم رس فلا تا

 حبر ست ل ةعلابم 0
 حرولت هض ىللوتف مهفاف ترمس ام.تفقونا دودق لوةعلا نأ

 هول د 2 هتشترناف هي نيت حربتال كءرش نازيم

 حورشمقملا دوهش روئردص || || هبموقي ملءىف سفاننلا نا
 حر.سو سو دق ركح ا |نمهل ال دب هب تن اال سشاشنلا اذ_ه

 مهل لامعلا لمعي اذ لثم

 راتنالا 1 اناعانم ةسانملاحرفلا بح ومو نوحرف ممدلامب بح لك ىلا عت هللا لاق
 ىلا د ىربال اعلاف بسام هئم هلك ةبد هلا هلوالا ها هللا دنعام هناا نط عدلا دنعام عودت

 ناك رح لاوحالا نم لاح هلع ٍنلغبالو ل هيساشإم هلازربامغاو دو>حولان د

 نولعاسردقلا اذهب مهلبكلذن نىاعبال سان ارزكتكا نانا امراانعم هللاوهكهم_ائبامب

 لكفونينوكلا فو ةرخ - الا ىف دهزلاواهفام امو اندلامذىلامهادا ىذلا اود اذدو نوع هنعو

 رباك الا نع ىسحام كا ذ ىف م-هلع-و اهلكم ذه ىعست هسفن لغث نم ىلع اودّقدناو هللا ىوسام
 نع باججهتلاىوسام لك اود و شعل نالت خلورع هلم قانا اواو عونلااذهىف

 اناس بانلا 55 ه ىف ّنفلا اذه نينأسو هنقدهزلابالا هيلعاور دقن ل_فباحلا ازد كدهاودارأفهتلا

 راد ىهتةيؤرلا لو ةبرقلار ادي هو ةساملا نو كحو قلما ناش فوه موي لكق لان وكو !- انفاش
 هللانالوقًافامندلا رادلاكلذكو اهفناحلاو دهزلا ناكل اءاج تناكولو تاذللا معو فاومشلا
 هتلخام هقااخي لعلا ىلا اناصونارظأ همفرظتنل هصاخشا نمزرباأمو هعاوناو قلكنا سانجا قلخ
 ني قا ىلا لصوملارظنلا قيرط هنال هنفة حلاو ةرباشملاو هلع باكتالا انبلع بج وف هفالهزال
 ةمكح لهجو نيسبملان ارسل اوه كلذ ةرخ .الاواسزدلا ريسختو لولدملا ىف دهزدقف ليلدلا فدع

 مبقتو 0 لوازم َْق
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 | نوكينا هدقرقح ند سل كلملا ناف لماكلاناسالاودو هيروص ىلع هللا هنا نم ضئ ا دخ نم | ْ .٠ - 7
 ءاملا ديعلافعماخلادبعلا ءاضعان رموشءوهامناو عماج دبعب سيل نال ىربتلاود لب هماقماذه ظ

 || ماخداذا انلومقانداحا ىلعرادتقالا ىف هن هيرودن هو همق ىفرالا هد.لسىف ةفص قس ل ىذا اوه

 حام لياقلاذا هينيعتست نال عرش كلذ لعنانا انم لعاإف دءادم نودَدَ -|و نم ةعلطم دوق

 قداحلا هتاف ىلا عت هش واتش ةسقلا تدعق لباشلا نمل وبيشلابلط ردتقملاَّنامردنتمىلا |

 لومقلاو هنمرادتتالات ى ءديعل اهفصنو ىلا يةصنق نيفصت ىدمع ل نيبو ىدس ةالصااتعس لاك دقو ْ

 رع كم >< نم َنالرا ددقالا هم ذل .الذدوولا ليةيال لاحم اَّناَلمل دل دو بولا ىف لاعلاا رهظ امهم وانم

 || دوق الو لو> ال لو نأ م“ رصئالفق لوععلاالان 1 هملل ىدعمالو نةمملا الا قاعسال هنارادهقالا

 هم اا مال ا نم لكو عماخا نم ءزو هفأربت نم لك وعماذا ديعلا الا هتنانالا

 هع حالا وم ذا و

 مهاولا اناو نك !هلاذا

 مابا اناو نكي ذا
 1 ضصرتءاود طراىف ةفلخ هل _عجو هتروص ىلعمدآ دجوا تح كم. ىف هللا هاذش ا ازخكحااهارئالا

 لئاق لكو هتئادالا وقالو لوحال مدآ قلخ لبق عمسامو كل ذ ف ىلاعت هللاربخ | ضرتعانم أ

 ل2 ناةكت اللا ترهاو شرعلا قالو هل ةمعبتلا مكحياهي وديامتاف عماملا دبعلاريغنماهلوي |
 : هلئاد اطعاأ 1 ها لي لاقع نانا ارم دحاولا لماخلا ِم مافترعالف هشام

 ٍ نانالا هللا دحو اق هتقاط او شرعلا تام هلوةب هلا نم قى نم لاف هللابال اةوقالو لري>ال

 ةوقالو هنئملو>-الق

 ةّوقالو ىملوحالو

0 

 اوزعممال نمّؤملاِىلق لج قدطينم ملاعلا فاق هلاّس , هايج شرءلاك ابق هل ل_عج لماكتلا |

 || لعحومملع هل هطاش رغم ث”نالل_عيالو هب سعال ن مْوملا يلق اءاوز نم ةيداز فوهو شرعلا لج نع

 || ةامملاو ىهلالا للا هتلج ل_عجو شرعل ادكتالملا فتاك بلقا اذهب ف ىنسحلا هءاعسأ
 أ نان رمسل شرعلا هإج نم ناسنالا ةرودص ىل_ءىدلا ىلء اذا ريسظت ةاملا ةعبرالوقلاو ةدارالاو

 اا درو لوقو ةداراولسعنم تافصلاةمّقيل رعتملا طرششلا ةامحلاو ”ىحالا ما ءامشالا ىفةامخلا
 فلااذكواذ_كب قات نا لبق ت تيلانانمطا هل لاهو تييلابسفا وطلامدآ معا ليربج ناريخلا ىف

 هلال هتدجلاو هللا ناحس لو ل ريج لاف هيفاوطلا دنعنولوة:منكاخ مدا لاستف ةنس
 هيلع مدازتكلا اذ ب صتخاف هتلابالا ةوقالو لو>الانا 5 ديزاو مدآلامنريكحاهتلاوهللاالا

 ةمثر ىنعا كتر نع كلزرناو كب رضا هتلبقا ذا ام ل لب اق تنام نيب وكن لو نم ما مالا

 عمو قاانعب ل وحال هننانال ا لاسع الا | نه كةاك ام لعل ةّوةالوهللا الا كتن | ومح ىلا كلاك

 بالا دج والامة كنوكنمدبالف ن .تصم) ”ملاذا تنأالا كيالادوجو هبف حدالام نيبوهرا دنقا

 كيف هتنادالا وقالو لو>ال ةقمة-روهطظ ةيدقلا٠ نذكيالا رهظنالميهاىرادتقا دهس ال ىاَةّوقالو

 || هز الا هناي رج نم هيف ف رشا الو عماخلاناسنالا نم جس االفاجلطت ىتل|لاوحالا بس همفو

 [|| نوكيال هناك ةالصلا نم فرش اركذلا نال ةالصلا ءازحا فرمشا ةالصلا ىف هتناركذ نااكهنم ىكلملا
 م ىهنت تالصلاناىل عندا لاكةال.هلا نم ءزجركلاون انالا نم زي هنالن اسثالا نم فرعثا كلما |
 ءاشعفلا نعاهلملت اهتممالسلاو اهعر تافوالا ةركتلا نانا جروس تعب زكتلاوءانفلا ءأ

 تعقو هقول لايك اهتم كنا نالابذ قعيربك |هتنازكذلو عرعلان ماهفاملركملاو | ْ :

 صضاالا تدصاو كذعحرخي لف كلملا ءاق متلعاذهَت لعاذاك ةالصلا ىف ىلدملانبو هللا نيب ةمسقلا | ا
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 * ل قلقا ”هلضافملا با ىف هسا نبا نم تفرعو تفصناو هيلعوهام ىكبعإ ُ ا

 هل
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 رباعشلا ىف انءتحاف ارتارسل ىلا ةرهاو

 ريا اعذلا انم هلو | | ىلا هم انلف
 هرداس همق عاد دعا د لدلك

 , وام هتف نكت ملاذهتاعأاذاو

 رتاقدإاقاروا لثم مكتع رداصل اوهف

 رخاوأو لئاوأب [| | اضع رتسي اهضعب
 رخاسشي ند رخافملو ردا نم ردابساف

 دوجوملاناف مظعبالذ و مظعلاامآو ميظعتلا لبق نمالا 6 هللا مظعاسك

 ظلال قيرط 4كيلو أ ب مطعما لهب هناالا ريقح هناكمال هلك ماعلاو ميلفع هللاودجونال

 انرظنف كلديوملا 000 دريدعش حالا سقن ف 3 ناك اسإق هلع هتئارتا عد نم نوك,ناالا

 انماعةركحللافرهظاذاه.و هملع اءانالدّسافهلوق سا ارد
0 
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 أ هناع لبادةملا ىمو || ||  ”ىلعلبلذ ةىلا هتك

 هيدا نحن مثهلاعأب | 1| هلاق اك هيدي نصف |
 هملاىدوعوهنمئدبف اتاكعانع هلاعاو 1

 ةراشالاو كلام لاملاقهلام لاملاو الكور هانا ل ذاخعا قدصامادححه مالا نك لولو

| 
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 ظ
 ظ
 ظ

 ظ
 || ةاداو نارتنل لاذ كبلار انتا راب ر ىموههللاوذا ىلارتنأ قد_دفك.ءرودةرودلاَنأ

 هل ترهظاذاكنال لآ املا كلو- لادا ىف كله- نمنا ةراشالاو هللةةسا ا لاعفالا لنا

 أ كلذ لاح ه هروعل هلرهظتاغاو كيور هءلط دن ءاهيش كاهج ىج جلا لا اةرودد هلرهظتام نا املا

 هللاّنأَف هبلعمكملاوهامو ىريامل_عف همكحو نطوم ا فرعي ق> كرام ار كتم لازءالفل املا

 ]|| الولخءدسقتاا ةقبرف لزم روءالاج دوهف ةدحاولانيعلاو ذاّماو نيعاونينمعىذلا ارهامط لزمم
 نعله ملا لجوزعهلوق ةىف هيلعام_ميهللانئءاىتلا همنمعدتل اتق نك

 ٍ نيلال!ىفىفدهشل

 الا لاح ىف قاربنادعبا هناف"ىلارظانودو لالا فىنري مل نسف هلمقتسا|لاخلاو هتهارالاملاىف

 نسعالا اذ_هلشو ةمالعااب ىييلطي هنأ كلذ بسو هروأطم ىنا فرعبال نكلو قاريوهو لآ اغا

 ىسلو نوكي واىرب_غم لهو
 ايلاط تنك نا. راكفالاو كاباف

 ليمسلا ىدبهيوهو ىلا لود هللاو

 هال يراسل هس أمق

 هللابالا وقالو لو>ال هلزغم ناكب طق لاح هفر عم قه امعيراو نوعبسلاو سداسا|باسلا

. 
 4 ينجس

 هلل ان نمؤي ىذلا دنع | || هلل ةوقلاولو ملا
 هلو فهلاولوملا ىأرد بعقب اامناو

 هللا نم رو ىلع وهذ هسفن ىف نير هالا ىرب نمو

 هشوانش ةعسشلاىف اناعرشو هتلااونسعتسا هموقللاق ىءوم َناافرعم ىلاعت هلال اك
 هللابالا وقالو لودال هنارلعا لأسام ىد.علو ىدنعزبب و نب هذه لاقف نعت اباو لوةنثا
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 لنا منابر اعشلا يسعي اهنفو كل بولقاا ىوشت نماهنا اهذرلب الاهيظعت ف ىلا عتدقا لاق

 ىذلا نمْوملا ىلقالا سلو تاراشالا ل هادنءناميالا تدوهو قيتعلا تنسل ا ىلا ا هلحم مى
 ل_ديفيك انعانو هيلا ”هلصوملاو هيلع لئالدلا همالعاو هم العا هلتارث ا.عشهلالجو هللا ةمظع عسو
 ىبوحاصف ادفو نحرلاىلانيقملا رشف مود أر قياثراك ععسدقو ديزب ولا لاق كمدنوهوهنلا
 لاطاوهللا قدصف هاسلدو قه نم همل ارشح فيك لاق ربسنملا برضو هشع نم 0

 كلذ ىف ديزي ىلا لاح ناكو هلع بلغب ىذلا لاكلاىلا مدمس( * لكدربو 1

 نديلان العا متْنيقطانلالاوحا ناجبرتناسللا ناف هنا سا تحت ءو. ءرملاق هقطن ىذا اوه تقولا

 اهارئالادبق ةعحرال هلل بهوامو هللارب اعس نماهأ معنأر ء«ثناذهلو هرئاعش نم هللا اهلعح

 الش اهتم لك ًايالو سانل انيبواهنب ىلنو اهبحاصاهر تي فيك تبل | ىلا لودولا لبق تتاماذا |

 ةمدعلاو هضرتتن ا كبه تلطواكنم كل لهو هنع ٌلزيمو ال_ةم كل عج ثمح هند | هم نم اذهف

 صاشامم سا ث.ح نم هلا ىلع لملد اهنمةريسعش لكن اف هتلاركاعش نماهلك هذهو همدعت ةلاصالاب

 ليت اتا اذاك مههمهفر دق ىلع اذ ىف نولضافسف هداسعن ممسهقل الهال هناناو هللاهدارا

 كلتنا لع ءافةريعشلا هذه هيلع دتامملعتالو رئاعشلا ىتروص تن لهو هللار“ اعش نم هنأ همف 0

 اهريغاضياةريعش تنأ كلو هنعاهمهش نااهعضواعاو كلاهعضد الو اهواك .طاخام ةريعشلا

 ةصاتعلا اونا لا اكهيلع كل ةلالدان منا فرعتام لك ىف مو

 دحاوهلاىلعل دنت * ةنآدلع 10

 قلتاكسكما اذافل_عتنكتلام لع و هلزناامق كمه:ىرقفالع ىندز بر لقوا ه د :ءفّقق

 فرعءنم اهاوقب ةعب رشلا تءاحاذ_هاو اهعضواو هملع رياعشاا ىوقا نم كنا تبع كل سفن نم

 ىلع هن .ًارروعشملا تدهادو كاسدنرب ”اعشدملا كب ملصوا ام ىلا تالعواذاق هب رفرع دة كسل

 كاملاعناك الو كي هلع ةروصفنالا كل ىلحتام هناو كد , هلع ىفلصالاكنالعتالانه نغ كترود
 هناباق كتروصربغ ىلع هير ناذ ك.لعدل د ةريعشلا تنآفكيل- هلا هتبطعأ كناذبتناو كنمالا

 دحال ىلمال ةرضخلا كلت نافلرعغدر كش نيحيفرعتالامهس ادااذاهركتت لاق 1 راع ل 0
 هستيأر ىتااةروصلا كلت ىف كسفنىرتف كاملا هنم كلرطت ف عجرأ اذه ن اكحااذاف هتنالا اهيذ
 اهبن كوخ دقو لصو نكمل لود كتروصاشا ىف 8 ةلسم ام تغيصا امو اهلع

 هناجالامىلا اهمرسهظتو تنأاهبف اقوول ةبامالامىلا كملع ب تاقلتد وصلا نانا هك روهظو

 ىف اههانتمدع ىلعرودا ! هذ هىنىلاعت كلعدقو لوز/الالاقَد لاح دددالاح ن هجااوهدذ

 عما ده لعفياعاو هقالطا هدامق لد د.قدريغعوهو دعم كنالام ٌكروهظ تقو غل ل هوس قل

 هنوركشيال ممافماقملا اذهب نوفراعلا الا هتوركش اذهلو :ركحنلا لاح مهلرهظل هدابع |

 ىلااما قول اةروصىنالا قول ىل_ تام هناوهو لصالا اوظفحدق._مافرهظ ةرودىافأل

 اهضلخددق ةروصلا كلت ىريَوح هركسف كا ذ دعباملع نوكناموا هق رعبق لالا قايل ءوش ٍْإ

 كلذلف تقولا فهلعوهامالا هلاو-ا نم ملعبال قولخملاو هيلا لوؤيام لعو هلع هللا اق هفرعي ذئنبخ

 نطوملا مكحي ل_ءاهفرعبال ةروصىف قلسا ىأراذاف كلذ لعب نم هللا دابع نمو الع دز بر لوب
 ادهفاهف لخ دينا لبق اهاعفاهتقو لصوامو هل ىه ةروصىفالا هل ىلحت ام هنا ل ومقتل ا ن ههدئعاموأ|[ا ٠

 اده هللا مظعكلذاو راكنالا نطومىف هفرسع ىذلا هللاركشف هيلااهداز ىتاالعلا ىف ةدابزلا نم

 رئاعش نمنظ و اةفيؤ وحلا ناكني ا 3 مال

 | ىّد_هتالىلولاو نجسرلاالا لام ا ىفهدومُدم ناك مهنا ديزي ونا قدصو نينا قام قتلا



 1 1 رك

 نيعوهام مكي نطوم لك ىفق دا ىلع مكستف رخآن طومىف هيولعلا نمل اطعام قرات كاف هبالا

 هسفن فرعي ثدح نم هفرعتام كنا لإ ذ دنع فرعتف هلق ىذلا نطوملا ىف هماع هب تمكح ىذملا مكسملا

 قانهللا دنعامو دفن ..اندنعاةرخ آن طوم ىف دفا: نطومىف هئمان دنعامك ىلانعت هيلعلا نم اساعاذهو

 اهتاذااهعون:نطاوملاناف نطاوملا عونتي هسف:ىفهسفنل عوذترالو لدية الوريغت.ال هسفنب هلع ند

 | هاك اداوامسا تناكل اهءاعسامعوو ءامسالاّن ا مادحاو انطوم تناكلا عون ”لولو

 لاق هنا ىسأ |ثمح نما اذه نجلا اوعداوأ هتتااوعدا لقهلوقل_ثهىف اهاعسد ثدح نمدحاو

 اظافلا هيلع ل دن ىلا قئاقللا فالتخا عاربلو ىمملادار ال دحوف ىنسملا» امسالا لفاوع دمت هان

 ْ ةروصالات تلعاق هك تلعأام ىلع قانهتنادنعامو دقن . مك دنعام هلوقرلعت لناف ل !ءاممالا هذه

 الاخ تنكق ب ىحتاحور ةرهاظلااةر رودل |كإ:ىف تنفث هي كتلعا امرعالا تلعاذاف اهل حوزال ةمعج

 نيقلاخلا ٍنسحا هللا كرام ىلاعتلاةف كل دى هملع لضفل ان سفن هللا فدو نم لص فال خاد

 هل لاقينأب ةماسقلا موب هرّوصاعب بذعي ىذلارّوصملاوه كل ذف حوررتغب ةروصأ شنان هلكو كنف

 مكح ن ءاذهو فان س دلو احوراسيذ تن هل لاقيو ىعي سلو تقةلخام جأ ٠ نطوملا كل: فكلانه

 نطومى هنلا ب ناك امعوملاعلاززعروهظ ىطعي رشا مون نطوم ىنعا ئطوملاّك ا ذنالن طوملا

 ارئاط دوك فاعور هةلخ ىذا اريئاطلا ىف خت مالسلا هيلع ىسعناكمه يلعرا دتقالا نمايدلا

 || ىتح اريط كافامرعطلا ةّمسهكل جوزع لاك كلذاو ارئاطالرئاط ةروصالا سلف لبقو قعملاوةروصلاب

 همتنلا ىذلا هللان دان زودلا نبا ىبحا هنا ىرمدملا نوذلا ىذ نعاندنع تن ددو حولا همفلصح

 تادامحلا ارح نيرظانلا نيع | ىف ىطغيلاسلتا نطودّنا اهلنا نذاد هلْعْلا محا ديزياناَثا وحاسقلا

 مالسلا هيلع ىمومةرعسلابكراصدالا اهحصردت ىتلاةامملا كلِ تسل اهسفن ىف ىهواهتكرحو
 نب تشن لابح كاف تام سانا |نيعادب اور ىذا رد تار مهي.صعو

 | تااعطم عت ءت كنق ء ءاهسلا ريغالو ءاعسلا هام ة .ارملا ىف ءاهشلا ةروصك نيرظانلا نيعا نيو لامخنا

 | | ءامسلاالا تيأرامكنااعطترلءتو ةارملا مر نمريك | وءامسلا مرج نملقأآر ١ ىقتنأر ىذلا مرا

 نداريغبفهللانذانالا هةداع قرخ ىلع لاعل | نم* حن الف ناطاوملا مكحلا انلعح اد هلفهتمع

 ةامحلاوالا ماعلا ىف ةروص ثد ام هنا لعن امك نادك ذروهظ دحا لكن منوكب اما ذهلو حدنام هللا
 هحهسم ةروصلاو ىلاعت هللا ست حورلاف ةعسم ةروصل انا :نوكن حورلا كليو اهحور ىضو اهب

 رعش لاعتاهيرحارلاب

 ؤ
 لسا ىده. وهو قل لوقي هللاو فاكر دقلا اذهو

 لو اع دلك ر هك بلو

 لو وهل اىطانلا هاف

 لوقأ ىذا! تاع دف

 لوشن ىذا ١ ىردا تساو

 قلخلاو ىلا نا قرفلا لعل

 قرفل ان لود ىذلا ةباقو

 قالانءام_ثالا قس ىذلاودو

 تدصت انلمالعا هللا رب اعش

 ا1ئدزارب تماق ىلا دو دا ىهو

 ا تناك اهمظعد 0

 ةلزخم لكنا نود هللا نمدل

 اهل قامساازاح ىذلاب اهزوع

 افصتم هوعدي ىذلا قرد شي

 قدصلا دع_ةم ياس دوذولا مول

 فيلكس يس ىرعان
 ىقملاو ىقملاب اندتع هؤاعسا
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 مرد قادت اذن امو مك دتعامدهلز ,نم ناكبطق لاح ىف ةثامعت راو نوعبسلاو عيارلا بايلا)

 ١ ءاشيلاانلف اندافن لازفق ىدنعلازامىذاادنءانأ ظ ١

 | ءانسلااناو انما هناكف ءاو 1 نعول نسال

 دكان ا ١ تلكاش ٠ | ءاننلا انف مل هب نحف ل
 | ءاقإلا ههكاالاسزت | (ادحو ىسارت انآ

 ءاطغلااننمءانودلبساو || || اننع باغ ىمست نأ الف | ظ

 درو هنثاوحان دنعالا مث *ندناو لاقو هبل ا اندوعص

 اندئعمدنع ىذلا سلو * هدنعات دنعامو نكذف

 دنعامو دنع نم دفتال هنافان دنع ن مان دنعام دقن ناووهفءاقملاان دنعألو امل قادتنا دتعأمو

 ريخ هراكىف هناحسس هللا لاق اذك هد:عوه نمت قباوربخ هتلاوولاعلا الا هتتادنءامو قياورعخ هللا

 م2 هما - ارو هان مهلا ىلع هانشبا اداوهتاشبايدوجولا,فصواذإلاعلاءاقبثال قباو

 ا مككا ل نال قباوريخو هن ةيقابدلىهف تاكمالاة -دف لزم لاح لكيوهوءاقنااهلةدوحولا

 ىطعا امو مك اذ- هىف قياوريش هئموه ن رم قباوريش وهف ايقان لازرال م كلو دودعولا نيعىف ا

 رهظيامت نكمملا اذه مك نك مهنيعءا بالو القبور قاد ماعلا ضن 0

 رعش قباورخوهنمم قياوريخن قباوريخ هدنعوه نع

ٍ 

 ظ
 ا

 ل ا ا كاس ملا ال ل لا لا

 ظ ءان_فلااناودلو بيطلا ماكملا دعص هنلا لاقو املا لذ ضرالاو تاووسأ ارون هنا ىلاعت هنا لاك

 هاوس نمان دنعامو اناوس اه دنءام و2 |هيدنعف

 هارئالامن وكلا |ةيرعخو ةدوهشم قالا ةيريفل

 ءاجانكمءا.رالن٠ || || اه انارآ انا انف
 هاد_ه نمل الض نيعف هيلا انمو انيلاد

 هدام همك داخل ىدلاكل اذ ادىفدعل
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 نازتخالا مكح هلانش !نحفن مث هلع نزتعو هلع هنا نخوه دنع هن ارخفنوطظوف< ماعلا ناسعأف |

 ةشاشىلا ا: اعد .نادارأ ا ذافان دوحو ةمسيشو الو كة ؟مس نيب اطسو اشير طناكةانمالااناعام هنال

 0 نام هترودواندو>و ةمدمكقهترودبانر يطفو : ةتمدوحولاانبدتكاق هيلعأنأ ٌرمااندوحو

 نياطسو مدعلا ناكولذ ةيحت قواعتلاو م ولءملابهقلعتل الع ىعماستاو هنا ذنيع هلعنافانت وم ةمديش ف

 ةمشمش ىف هنماشن تك اق مدعلا ىل_عاش <مانداح ادارأ اذا ناكل دوحولا هيلي توبللا كل

 هنمد.ةّمسنأ قلسادوجو ىلءالا قيرطانل نك, كلذلف دوج ولا فالوتوشلا ىفالدح ونلةتوبثلا |
 لكاس مكعامناق ن رطاوملا مكرم كب اق دق ان لانا رئااذد همهفبقدوحولا

 وهو مونلاىف ىلاعتللا كور كلذ ىف ضاولا لءلدلاو هن غيصلان طوم ىلع د اه.قرهظ نم

 نطوملام تعا طل ةووصل كإ”تناكد يدس ةروصاالا هيف قدا ىرتالق لاسشلا ن طود

 تحرخو”ىل_ةعلارظنلا نطوم تل داذا كنا[ از كحوالا هارتالك نا قلاى كالع كدت
 نطومىاهق هتك ردا ىتااةرودلا نع ا هزئمالا ىلاعت قالا كر دن ملهنتطومو لايخلا هنازخ نع 3 ْ

 كلذ ئعانطوملل كلذ تنئاو تنأرامقملا تنأر اذا تفرعنئومالمكملا ناكاذاو لاسفتا |||

 امأوهل ةترملا ديحو بالا كاسفت ىفاع هنم كل ل ص<يالف ادياالوه < كل قاس قب .ىنمكحملا| 5
 | مدلل رتل نأن نطوملا كاك دعاك هقدر طوم نعولتتامكنال كلذ لاسم هناذز نتا 1

 ع 3 ف
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 ا وكينأ فيلا ةداع نمو مهفلختما|هلل ناك ارزولاو هلت باوذلاك يهواع.نا
 1 | لعجا لاك نملوقو كاد لعج نهفرطترغ نمءادّ امهل ةهولالا اويسنا اذهلذ هلع فلختسملا دنع

 ا مجدنا ذو ما انقل ناو 2< ؟ممادو ديعامف مهداّمّدعالجانمناك امنا ادحاواسهلا ةهلالا

 | ىلخلاىفدوصلا فالتخ نم ميمحلا عرشلا ف تبتاملوفلا اذه هبشاف عسجلا ىلع ةمظعلاب
 | اهااهل دهاشملا لوقي نأ دالة أ ىهامةرودلا نا كلذ دهاشد نم دتع مواعتو ْ
 | هلوقف تناك كلذ ىف مكعل ا مهلعركد امه دنع نمرخ' الا كل ذو هّللادنءنم اذهناكاملنكل هللا ||

 || اذهعموالادح ىو ةهج لكى دوجوم هللا هجوف ةّةقحا ذه هللا هجو مفاولولامغن ان ىلاعن ||
 لابقتس الاهل عرش امءنال هتالصل بقتل ةبعكللا ةهجج هلع عم ةبعكل اريغوملا هتالص ف ناسنالا ىوول ْ

 ْ هذه نيعسسالا مصتال ىتلا ةدابعلا هذهريغفىلو اذافةصاشتا ةدايعلا هذ صاشقناتلا اذه

 ظ هللاهحواييفام امااىلوي ةهج لكصن ا دقنءاولهنااكىلولا كل ذ لقي هللا ناف ةصاشللا ةهجلا

 | تفاتخا اذهاو هللا هءرش ثمح لاسعالاب ىتدعت. نأ هز والف اذه عمو الهاجوا رفاكتاكل أ
 امورك كاذفف لوالا مكمل كل دزيسنورخ ا "عرش ىف هللا هل امعرش امر ناك اهغ عئارملا ١

 ا محدافاج -اهتمو ةعرش مكنمانلعج لكس ىلاعت هللا لاق هسلع موكا كلذ :عفرخ امك هس هيلع

 اياك راه لا خاالار جلا وعوج جبل اكااخ تاعي هعسا نمهعساو حرش ند

 ا عضالو َكلبلا هتلزنا ىذلا قلسا نهي قلاب سانلا نب مكسجح اذ ضرالا ىف ةفملخ  انلعجانا

 اذه تلعاذات صوصختا ىلع هللا هعرشامو»و هللا لشسنع كل ض.ف عرش فلاخاموهو ىوهلا

 هرثكت ةسلمعلا ةلدالانانانوكو رود ريثكوانمعع رش لك ق دحاوهلا هّللانا تلع كيدارؤتتو |[

 |ةدحاو ننعلاواهفالتخالاضي أ هرثك روصل | ىف ىلحتل او قدصاهلوأ دمو قحاواكو همف اهفالتتخ اد

 هقدحأ نمأطخ مصدالا ذهلوالئاك ئطخا نأ ىل حدي فيكوا ع :صتاق كش الا ناك ادن

 هرغغيال كلذاو م سدل كي رشلا نال مدعاا:لوةلاو هف كي رشا وةااوهوريغلا تايثاىفاطلتاامناو أ]
 نارذغبال هللا نا قمقحت ةلكىهفرتسي الف دعك يرشلاو دوجو هل نمالارتسدالورتسل ارفغل نال هنئا
 دادضالا لمين مدوجولا فام وام قلعتمنيعةر ةغملل ناكو مصل هدجوولؤه دال هنال هب لرشد

 تاذكمملا نامعا ماكح الا ىهامودا دذالا ترهظد> اولا اذه ىو داو وهام ثم نم ماعلاالا ||

 كلذدعب لقفاذعت لع ا ذاذاهلاثماو ةَداضأملا ةمهلالاءاعسالا تلءاهروهظ ىتاا دوجولا نيعف

 سها هنافءامسالا ةرثك ترهظاماكحالاةرثك امأو ماكحالا ةرثك ترهظاءام-الا ةرثكامأ تنام |||
 ءامسالل لهمكسمل| بش نمىلا هانركذامالا قباموهلدهشيدوجولاف عرمشالو لةعهركسال ]|

 ةد-اونيعفامبب موك ناطس امهو ةدوكلا تاثكملل ما ةيهلالا

 ناو !ذاه لانها ةدسشاسف 0 0 نيلئاشلا 00
 قاافاذسه مث اذه تقد_ةف

 ضر للا

 مب

 هلال هسفنل هد.ح 5 ويوسع وح ال دبا 00 ارشا نمو فنا امدحو ند

 مدعلاو هلدوجولاةدوجوو م دعالا ع امو ةلوهجم هترثك هي دحأو ةلوعجم هتيدحأ اخ هسفنل دحاو
 دوجولا نيبامو ظفالا فرو ف ىننتام نيع تيشتف هرم خا مدعلاو لاسقيالو ما دعالاهل نكسحل هل سن 1

 !| دونلانيماروصل او دوسولا نيعل ماكتسالا ىطعم لاعلاودو مدعل اءالودوجولاب ف دتيالام مدعلاو

 | دف دو دمنا امو دوجومور دو مو دو ةعمو دقاعو دوهشمو دهاشفدوةءلاةلدال تالول دملاو

 #00 وهو سلا لوقي هللاو دوجولاو مدعلا فرع نم دو دحمالا مبامو دو دمحم لكتزيم لبدودللا تزيع

 لببسلا ىدهي
/ 

 : باميلا -

١ 



 ل و

 7 نورك موتا تانآ 0 2[ وتلا عوج ةعوس هتدوو يكشلا رك ذل ىف :دراؤلا
 ْ 0 نيقتملل تاناو نيملاعال تانآو نينمؤملل تانآو نوعمس موا تانآو نواقعي موةلتانآو

 | ديا لك لزنلء لك امري ىلا ةءتالو لهفاكل صفق داسبالا ىلوال تارآو بابلالا كوالتانآو نا
 أ رصتلابةقوهتملا كناإك قام عود كافاب نطاشا تأ نكران طع نق ةراغناواهعضومب اهريغو
 ىف ام كَدعْن اا فصار ارظن قرهظاق ى باشلاو عوسأاو ناميالاو لع ءلاوركمتتلاو لّةعلاو فللاو ىهتلاو

 || نارا | نيعود لب هاد نمناكسف ه رهظتساف هملع عمتج اف نآ رقلاهل عجب نم نكست ةصاخناة د الا كل

 | ءاوسم امو نس>أو نس> هلك لوتلاف هت_صاخو هللا لدن ءودو فدولا اذه ىلدعناك اذا
 هملكملا تو ءارسلا وتاليا

 ا هنعلمقىذا١ىف ةمهقلاامنا » محق مالكلاو لولا ف شيا

 : واف عوق رم تاق از رطب هلي در > زل يضف كلل عفاف هنع رلكتوا ملكت لقوا

 | ناسلا نم مه اطعا اع مهقذو ىأهتنا مه اده نيذلا نه : نكي زلنا نسوان لبو

 || نولا + اوادزون5 نوحرخكسملا اهتثاة-ورومالااءافخ ىلعنوصاوغلاباسلالا اولوامهْكءاواو

 َ هلباو تارابعلامفععست ىذإا عضوملا فتاراشالا هب عشتاس نولاسل لغز رولا هقوا

 لمدسلاىدهيودو قالا |

 + (دحو هلا مكهل "او هلزتم ناكب طق لاح هن اهعب راو نوعم_.ءلاو ثاانثل ابايلا) <

 مو-قلوةيهلالاد.-ود

 انك هضوفهلالاا: ناكف

 دو-ولاو مريد كلادم.-وبو

 دب ربام ليسف هللادأب

 تت مسما
 ْ كاع هلو لوا اود

 ركمشتلا نع انامناكوهالاهلاالف هتدولا ف هد وان مها هللا نا هنمح ورب اناو هناان ديالا

 ا نم مم هريغو ءامدتااكهنا لهأن ه هنأ مسع زي نع كا ذ فرظنلا ل_ه أ ءاصعفدت اذ ف

 دعو مهلال مهملع ىل هروماناوهحاو هئوذ_ظمريغو هنو:_ذم ىقهريغو دماج ىأ كح ةفودلا

 هللادو دحاو عتق مدق لوا ىف كا ذ ناكل قدصو ق-نامع او لء مناك فزت ناو رةارظنلا ءاقمتسا

 فشكد نعوه-:هدعبلانيع ا ذنا اواعبملوهمااةيرقىدعتلا كاذاواعسود ودا ملعاىهىتلا

 ١ ىلتع ا ن هد ىلتخ !نطسوعللا الخلا
 راج ةربح ةريحلاو سرفةرودةرودلاث + رام ما ْلَدََك سرفأ « رامغلا ل ا اذاىرتفوسا]

 ةن الا هذ هى بطاخ ىلاعت هانا كلدو انيصاصتفو اهظعءاجر هن رك اذلا ىطعي ١ ركذاا اذه

 هللاىلا انوب رملالا مهديعت اماولاهالف هللاالا اود عاق هتاف رقهلاريغاو دمعن يذل او نيإسملا

 أ هدابعبهملا ةيرشلا كرمثملا بلطي ىذلا هلالا مكهلا نانا هتلالاقف ةلعلا اورك ذواودك اقل

 رار هانا دانعم لاو لاق هتيادحو جاتا ممكن كناكدح او هيكرشاىذلا اذه

 || ود ةققللا ىلع مالا كلذف أمم ها ىل 1 نم دسسعق ن ندوم هراظن ىهاطعا | هقهبنسالا اوكرشااخ

 هتلازك ذاذ_هلو هئاضةناىلو صال كل اوارهال كر دص نم لايك دق هنارهظن مال دوصقملا

 هتلارداوأهج مهم اال مهسوفن نم كلذاواعف خوك رمال اوذ> ا امو ةمامقلا مونمهتمنوأربتي مها

 مهنوركذ ف مهو لق لاقفمههبتو دحاودلا م كهلاو لاق فدك( منها ذه لعامل ىلا ىرتالا كل ةىف ا

 مهسوفنا وعقوا منال ا'دبموا دمعبال الضاوأض دق مهكرش قمت انمةصو مثلنا اعسا فلانا ىهمامسأب

 أ ىذا هللا نم مبهمع م اواعومه. دياءاودغاماو دمع مم وكل ةريخا ىف

 مول ولالا ام ا اللا ب تو ريوس م ةدايش | .

 نك



1 

 “وسام ىرخالا ةئيسأاو ىدعتهنال عرش ىلوال ا ةعيسل اف اهلثم ةئدس ة كس ءازحبو ىلاعت لاف اكلنا

 ناسف عالسإلا عيان ءوسلاعرشبال هللا نال ةعورمشم هئيست ءازملا سلو اهلع ىزاجما هب

 اءوسمن نا اولاواءوسووعتمهفئطاودلا بسحب هللا دستعن ,م ع ارمشلا لزن نسل او ىسلا ىلع
 مكضارغإ قفاوبال هنوكل اًءو_ىهوةءهس ىذلا لوقلا نم ءوساابرهملا هللا بحال هللا لاف

 ىلع ةيسسنلابءىس ةيسفلاب نسحالا سدو نيب َرَقملا تاسسر اربالا تان_س> نات عمم دقاك

 ىاهلتامهادهنيذلا ك_كواهلوقف ىفاضا مالافرمس م كلت ءاسس نسح هللا نمئش لكف هقمشحلا

 روتسا|هالا نا نيج رخسأ ا باسلالاب ىئعي بابلالا اولوا مهكئاواو ن>الاو نساسا ةفر ا

 ةساجلاةرودلا ىلع هسنت بابلالا وال بوسحلاو بابطا ىلعالا عقتاليدلا نافل ةاصرشتلا
 هنال باج ىلا باخ نم لانا ال | ةقسقلسا ىلع غاق با ىلا! اهتع لون مث اس !اهنهيف ىلع ىتلا

 ةيوررداطلا مسالا الا هنمانلاق هلك ا ذءا اروو1اوروداافالتخا نم دب الذ طق ىهلا لتر ركام

 نولعي عي بايلالا اولوا كردي ىذا لوةعملا بالا وهو انطاءلازيالف نطابلا مسالا امأو اناخحو

 لاف نع نيل اى ىمملاوهو رداظلا مسالا الا سلو هلع با. رهظىذأا اذهو المنا

 هنلئا ىلص هل وشب هب رلا تبثا لمو هيلع هللا نص هللا لوسر ناف قدصاي و ورإ ا لاو نمو قصي قرلا

 نمسح لاَعفا سعال | "هلمل تعي كير تدار ىله لكس هناكدب ؤرلا تو ثي دما مكي دنوزتإلسو هيلع
 - 9 هللرونلاو ثودسإلا فم_تارونلا كرداالذ رونهناىأ هارا تاروت :اسلانم

 هيلعوهام ىلع لازيالوهو هيلعز ٠مفام ىلع لازال ن زك توحد نكس فورد

 | لعلا نم ناكف بابلالا اولوام هكئواو هسفللا مهملعت ىلون ىأ هللا مهاده نيذاا لعلا ىف نوذ-ارلاو

 ا | هللا ءلافاخغر هاظ هنن !نالاك نفت اوفاننلا قد صفق رمُدش اروتس بابل نا مهل ىذلا

 ١ أ هحولا ادهنم قص دو+مثموهفهن دهاشمالا ارهاط صالا نوكذ 2م لولا نعهتلألافامالا

 ْ هناالا انطاب مالا نوكل 5 دئافالو ةيسيف نع هللالاعامالا هللا ىلع لاعاق نطانهنثانا لاف نمو

 | لردالوقاانسحأر تمااذلا اذه عسا الفهحولا اذه نمىربالو دءشب الو هذ راصنالا هكردتال

 فلخ نا ىريال نك و هفرصبلا هيلع عقو ىذلا اذهالا ث سدل هنارخ . الالاف نيح ارو<ساما منا

 هرصن | دةف دبز ةروصهدنعرصصبأ نمواهفرمصيو اهرب دي رخا اىهاةنانالاةرهاظلا ةروصدل هذه

 | ةروصا هذه نمرهاظلارثالا اذذرخا |ىعاةرودل هذه فلخ نا لع بالابفرتعاىذلاو كشالب

 | اديز نا لاك نف مكمل !ةلازاوةروصلا* امي عم توملا هلءاد بالا اذهقروتسملان طايل كلذ

 نمهلثمةرودنءهيلعان_عجاام نبواهنس قرفالهد_:ءةرودااناو ةروصلانيعالر ذملا كلذ نع

 لافاكمارامءار لاك نطابل اورهاظا اوه عومجلاوها ديز نا لاف نموهآر ام هنا لاك صحو ا بدخ
 نيهجولا لءنيرهالا تا الوّةلا نسحاف تسمرذا تسمرامو ىنعملا ف

 عجلاب لمعي قرفلاو د_داو ىوس د هاش مئتامو دوه_-ثممئاخ

 عدصلاو فءضلإف دهشن ل لاف نمو هلوق قدصل هان ههاشمال اذ ص

 عصضخلل "هلز 1 عدصلا هق_داب لرد عدصد نيدع ةفدقتا اذا

 ععسلا نع نوكح ءال امقلعالو ىلا ىلوااكق انلوع عمسلا ىلع
 عطقلا ىل_عنيم هستانال قىطهطاوه ا لافو اموصعم ناكاذا

 عرش كروو لقءن هم ٌلروشف افل ات نامحاص عرشو لعق
 ول ص

 راسا يو ناب ىئس تيس ىأ ةفهعسرو هلوقىف كل ةحامتوهامنا عاس الانا لعاو

 ا اتا ألا ناف نموت كل لاق اعف 0 ل ا |



 ا

  نحةروسب هما ةرهشاهادبعلا مدارطضالار هاذا ناينوكبالتًا زوو نامل اذه
 رهظتن أب الف ةلاصالاب لعفلا بول وهو هديس مسارعهماشبالا ادع نوكمآل هنالهسفنال

 امناوءئشل ادب وه هنا قبلا لهي كلدلو هلعف هقلك امب لمعلا ىهىتل اه دويعرهظاذا قحةروصا

 نم ه.فامالول دبعلاب وحال فنل امك ئثلا مك وهام دبعلا يكح نا انلعفدبعلا ذب وه هنا لاق ||
 دح اوك مكس لص ةيدوبعلا حئاورنم هئامالول براء رح ضو حصة ولا اود ١

 دنعانملع ضارتعالان مانو صلختة ندخال ل عاد اوه هللا نوكسف هللا هلعج ىذملا ن نك
 1 وهو بونذلار نَغةهاركلا ةبحم صو ءازملا ةبك ىف لعج ىلاسعت هللا نا من اناداهننا نملاوسا

 بال ىلاعت هنا انلعف بوذا ارتاسىلا عتودو رتابسلا رذاكتلاو نيرفاكلا بحال هنأب هنا 0 ا

 رالي ب تدكامد ثدذ كير ةءعئب امأو لاق هنا تناك ام معنلا تناك همعنرتسي نم هدايعنم 1

 لع اهعيسا ىلإ همختو هيلع ىرت نأ بح ا ةمسعت دع لع هتئا منإ ا ذاوركستا م :لاوث تحتل لاو ْ

 فوللناو عوللا سايل هللا هقاذا اهم رفك نموا رفكدةفهللا ةمعنرتس نم كك هاظ وداع
 هللا عميدالا آو عتيل هدايعل هللااهاقب | ىتااابانقملا ىهو بون ذا اىهرت_سهللادنقا دهلو كلذ هعشمت ]|

 اناقادهلف مهسوفنل ةمصحملاو بذل نوي هتلادبب هنواعجمو هقنريكشاو ةعاطلا تويسسنبف د

 نوهقش نو داك, الن وب وجاء الّوه نكل هللا دنع نم لك نافهتوهامم ميبصتاذهق هللااهاتيا

 نطاوملا مهلهل كلذو ل وتلا اذهل هّلخا هلعد ١ ىذلا نطوملاريغىف هلا كا ذ تح زوو ة.لب ايد
 بما ع نعالا هتنامد_جواام ماعلا نوكل هنادبم عاسنال عساو هبف لاما ناق فاكر دقلا اذهوأل

 هلك 0 لصق كا ذلف اهلكر ومالا فراسوهذلاو-الاو تاماقملا عتبج ومد تلف

 مهشعب لاك اذهلو الصأددح و تشبال طباو را عمو طباورلا ىهو بسنلا بلا لصأو ةباسممريغىلا
 لمسلا ىدبي وهو قا لوي هقلاو كسل لي قرف دقف ديل اعلاك 7 اوقتاك كرشادتف دحو ند

 نوعبتملوقلان وعمسا ني هلزئم ناكب طق لاح ةقر«مىف ةنامعي راو نوعبسلاو ىتاثلا بابلا )+

 + (باسبلالا ولوامهكئلواو هللامهادهنيذلا كئارا 1

 هى.اكصو هنتآب ىدلا نس<ز فب هل هوجولاو:عت نم لوق عقسس نم

 همكح نمتتافةبوك ى تنأو هتمكح نوكل ا فنك ميكس اوهو

 همدق سرى هلوق نم كانذا تعسام تققحنأ عمس كنك

 همدق نم لوا ىفامل باطخلا نم هعسقب ”ىسركلاامدرفب نشرسعلا

 و
 ثدحم نجسرلا نمرك ذ نم مهنا ام ىلاعت لاقو ث دم مهسر ن.-رك ذ نم ميت ايام هلالح لج هللا لاق |

 ثذحم ركذ لك الاانا هنئا نم نأ ام هناله مالك ملاعلاىفمالكل كن ا ىلع قل! نم همن اذهتارلع
 ايو ىلت ىلا ةروصلا الاس لو ثداطاهنءاهنمالا 3" الاامو ين الاقكشالا ثدحم نانتالا نال

 نيبهناالا نسحهلكولوةمو هيلوةدوهلل وةمو لئاقو ماكتمو عماسالا اني ءرظاسلا نيعاف
 ار لا لوقلا نم صرغلا قذاوامو سس مالك لكان تح أو نسح
 لوَقلا نم هءوسلانرهلا [هةلعد نوكحي نأ هما نع ىنقلوقلا نمءوسلابروحلا هللا بحال هلوق

 دقوالوقنوكمدق ء لاب رهماو هنئاالا لئاخالو ءوسهنا لوقلا ىف لوقي نأ ل وقلا نم ءوسلاو
 هيلع هللا لص لافاكدبعلا نمءاش عفا اروهظاب فرم ا.ديرتت الوينوكتال قا لاعنالا فنوك |

 | ءوسو عرشءوس نيعون ىلعءوسلاو ابر وجمال ى_عيرتتسيلف تاروذاسقلا ذهب مكتم ىلب نعرلسو ل
 امك ةيقءوسلا ناال كلءوس هنوكن م ءوسلا اذهنوكي دقف هم ديو عرمشلا هدج- تاو لول ام

 همدع ىلا ه 6 هحوهل ثودسملانا
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 | قيفاذفنمدجح لة نيهلا نكح نيباروص هسفندجو وا لاف صولا اذهنءحرخ نأ مهوأ دارا
 | نيرا نييرصخلاوحاردتسااهفام ةمارك بح نيوروطفنمامفامةبانع بح نيبنيملا ظوفحت

 | هني هيلعمتلا ضرفامب روبجماهيدوعىرطشملادعلا !ذهو ضرفلا بنل ذفاوارطضا بجو أ
 | هنارعهفاكق للا ناىأراملو شمالا ىفهانعمراك ذوفنالو هلئلاكفن الروصح قا ةضبقىفهلا

 0| 0 ا سلاله ع ازا كاد فلا قوايوسا ىلا 15
 | نسل عرشا عم دنع ذررقو هداج هللا فك ىذلا لعسفلا دوجو ىلعرادنقالا فال دمهلنأب ||| ست

ذ ىأرف هماعبجواامفرظن حارا دّتقاهل نأ هلع ىف وق ا ذه هدازف كلذ ىلع هلل !نم نو عملا بلط ظ ل ظ ظ
 كل

 عاستالان ا كل دنع لعف عاست الا نم هماعوهامتالءلق ] 0
 دارافرادتقالا نم هلام هاب اامناهل قا ىذلا

 كلئالارادتقالا كل ذهف رخاهفدل سيلو هاطعا ىذاار ادتقالا كلذ ىفهنمح رخام ىربل هملش نأ || ةيانعلا بح
 نوكءالو لفاونلايدبعلا اذهغارفلاكاذرمعقالبوطاحسراسلا فكلنا لاقل قباىتلادعسلا |

 هل )صح ىذا بحللا ى!ضثارفلا بح نارخ[نابح هللا نم كل ذ, لصف ضرفا !لمك يح 'هلفان
 | لوتاللا بلا نود ناكناو لفاونلا نابتا نمدهللا ندهاضي أهل لصح ىذا ملا وضن ارغلاهناشا نم |إ]

 لأ درو كل وتالا بلا ضو نملخاالف انت نح هتاف ةيانعلا بس نو دةماركلآ بح لضالا ىفوهاك
 | بح نالادب!بملا ق هترد ىف هةحلنال هناف رتتالا هبحاق ك محا هم اللاعتاذالرلا تاريخنا أإ]
 وهقىناثلا ملا تناىذااوهل والا بلا ناذ ادبأ هاك خلف ءازجىناثلا بجوءادش القالا ْ
 ْ هللا لو لفاونلابعساولا غارفلا كا ذرمعب نادارأ الفا دبا لعافلا وق ىو ال لعفنملاو هنعل عمم ٍ

 [!أ اهناعضنارفل اه. لمكتواهد سم 3 اذهلو ضئارفاانقوعإلا فلفاونلاابيديأتتاضنئارفامفأ] ٠
 | | ةنزاوم ف لوقي ىلا عت هللا نا اسو هلع هللا ىلد هللا لوسر نع ميسحل اربختا ىفدرو اك ضن ارغلا نم ْ

 [|| كلذلق لفنلاوهو عوطتمل ن اكن ا هعّوط7نمهتضي رف لمكم نأ هضرفدبعلا تي ملاذا لامالا
 هلناكقاّمءاو حو مامصو ةقدصو ةالص نم هضرفةروص ىلعوهف لغن لكنال ضورذ غنا اىفئاكأ]

 ناك كلى ةبلوالا بف مكلامعا اولطنتالهل لمقي رسلت اذا هب سل لاملفتلاءناستالا راسنا |||
 عورشلاو هللا هيلع دهاءاعفوانمو موسرلا ءاذعدنع هفالذاند فعاّرطضمنسلتلا ىو اراتخم ]|

 لخدف ع وطتنأالااللافاه ريغ لعل هلاق اذهلو هلع بع لام كشالب هللا عممدهعدهع |||
 ل_فءاشن ا هليجو بور ةحشار ضرفلاءاداف نكح مالو لاجالا اذهىلام>الا ||

 هسةنفراسكلالا هكرداغاروبحم كشاليرارطضا درع ضرفلا ف ناكل فنلا قوه كل عشب لءاشناو

 ْ أ لازافةكدال وقلا لد سامدل وعي هراسككا هّللا ريقسهي هلل لعل ىطعا هنوك ىفدزعلا نم هملءناكامل 1

 لثم دبعلا عمال ف كا ذىف ريض !الءاشامنعالا هل قب ااموءاشن او ءاشن باطلا ذرب هسفننعاأ
 ل اوقينأ مصام اذه ىلعهسفن فتاك امالولر هال !ناواز ا لويال هللا نا اعود رسكرما اذه |

 | ةرسسكتملا دثءانا هنعمجركملار بلا فىلاعت هلوقوهو هدنعناكىذااراسكتالا لازفلوقلا اذه لثم ||
 ظ لقعم نم مهتلزنا ور ارطضالا نم همف مهتلشداو مهيلع هتبجو امي مهيواقترسك نأ ىا ىلج ا نم مبمولغ أ
 لدم هنادي ريخا امو هسقن ىلعهيجو'اارباجربسكلا اذهىت مه دنع ناكاوريسكتا اف كلذيمهتزع |||

 هبي ب جاوالا قيلذملا علا نمناكسالا ةلازابر استالا لازاو تّقح هنمةملكلاناوهيدا لولا

 بوبرلباو برلاالا نوكبلاف سلو نيذوصوملو داو فوصومناق_دوامهو هريغب بجاووا
 ناو ءاشنا:هلوقفىهلالا راشحالا تك الفن ىعسملا نمعاسنالا اذه ىهبفد ريخانع هاطعا مث

 "| هناكم ال همة اي ددرتلا هل نالرارطضالا هب ص نمر اسخالا ةفد ىلوا دسعلا لب هتلحماسكو ءاش

 انبدأتاذملو نكمةروصفروظ ملا نإ لبعتف قلبا نما ذبيه لثمرهظ ذاك ذقلسا دنع سلو
 نوكين أنوي لوقنو لعفيالنأزوجيو اذكلعفي نأز وجي هنا لاشين ا ىت.ئ.الهللا نا اناوقف

 . اده
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 رغم الا نيعهناف مدد العا مك را ا

 هاسمقت ل نمريغلا هلعتالام ريغ نم ماعلا لعبت موضعي همرحو مهوب هدهاشأ ؟ودسانلا نيب لضفلانا

 || هيوه ىلا نوكيتأنعق ةوا_خلاح رعال روهظا | اده عمو لضافتلا روظف هسفنيف هلعودامم

 | امالا تاما لا قالا لءتالف * هريغت سلو تافدلا ىشو ةموهلالا مسالا لضافت ل يادي

 | لوادملاو لملدلا نيب قرفو ملاعلانيعس ءل ىلاعت هلق | نام هوث نا وهامتا ماعلا نءانغلابهةصوامأو
 تفاّدْخا ناو دحاو الاف هسننداضن الق ه_ فات علال ناك اذاراظنلاب قمتي لو

 ملال مولعم ملعلافلعلا لعن علا لول داو لادلاو لما دااودو مولعملاو لعلاو لا عل وهف هيلع تارابعلا

 ْ وهناذهدعيودوهاموهوقامأو طققهريغوه ام ماكنا لوقودو مل!عالق اذللعلاو لعلاو مولعملاوهف

 || هب هغدي ل-ءربغ نموه تش نأ ىلءر دقامو وه نوكي نأ قيذودام ىلع دئاز لوةعم هلا نم ىربامل
 انلقاذا نكلو هريغىهالووه ىهام قا ةغفص نا لاذ همهفهاطعاامب قطنفرا هريغوهام لاذ
 الأ دئازاب لوقنال نو بالو دئازلا لقي هنا ملكدملا هلوةيامد- قءهلوقةنام لوقلا اذه لثمن

 | نلهاملا نم نوكأ نأ هتلادذوعنو ةرابعلا ن_س<الا رية فهنا ا لودي نم ىلع ملكتملا ديزتالف ||
 لمسلا ىدهيوهو قالا لوةر هتتاوريسملا اذهان ضعياذهف ١

 عاما 5 كير تنيحا اذا

 اداس نيحةدام سااهيكا نودرتس فءاضااب للا ىلع ٠

 اداخا 0 نك وتدل

 ادار كاذب كك كحا

 اذه فال هنا ناو

 - جر بججج يوعز

 ءادا نمىلا ب>ا.تىلا نوب ردم بّرقتام لوب ىلاعت هللا نا هللا نعل _سو هلع هللا ىل_لاقو
 اديوارمصب وامس تئكهتيحا اذاكهبحا ّي-لفاونلاب“ىلا برع د.علا لازبالو مهلع همضرتفاام
 |' هيروهسقنةف رعمق هلع تف هي ىةحتو همزتلا ن م ةمرلا اًداريسملا اًذهفاذه نم ادرودقوا دي ومو

 ا !منالة بور ةحئارابفديراشخ اةدابعلفاونل اة دامو هيريج همقمقح ةدابع ضنار كلا ةداع ازعل

 آ!| دربت ادهلوةدامس سل! ىق سددت هل سدا دبعلاو َةعورلا ىف مهسدل نعالا موقيال لمعت عضاونلاو عضاو |[

 ار دق لع هالات لعلان م هصقند_.علانال لفْيلا ضرفلا ةدرد نعى منا دهلفهلدمعال ن نمددعلا

 | ل عاذهو «ملع م الاوهام ٍل-علا ىف صقنلا, فصت | لفنلا ىف مدق لوقا نم لب لغنل |نم هدقتفاام

 | هب دومعال لقعتال نكلو هناذا دبعوه دمعل انا ٌكاذو ةداعساهبمشت اله ماقن 1ةداعس ثرولفي رش

 || هملا دن: سوه بود ههل لعب ملام ةوررهل لمعبال نكللو هناذإ برب لاو دس ىلادانتسادل لقعي ملام

 ١ ثيح نموامولعم مولعملاريص لل اواملاعدريصق ملاعلا لعل ىطعا م ولع ان رخ الاد: سدخاو لكف

 بوبرمو برو مولعمو م اعالارمالا سلو بودر.هالو برالو مولعمالو ملاعالفهانلق ىذلا اذه عامنتر ١

 || لولا ناف ىلةعل اء املا تاهو كرتناو دوهشلاو دوج ولا هاطعا اعملك :ةءلذدوجولا هلع ىذإاودو

 ما داع كنانه حارق لع الج راو نطو !ٍ

 نم هيمهءاجامتهلوسر عاش ال ةِمحْملا هذه مهقفوف مهمات مسها هنم نيتسك نب رد : اطسو مهتب لد عش

 مهن امهلعا ةلفانىهسي ميلع هبجوا م ةروص مهسفنا ىلع اوبجوتناىف بيغرتا ادميلعتابجاولا

 ىناشلاو رةراشع بح لوالات لالا نيعوهام ىناثلا ىسهلالا يملا اذهف مها هيءاحامقدوعنتا اذا

 اكن نيهلانييحنياظوفحمهب ردبعلا يح راصةلوالا سم ا:بويحمدفاون ةمار سوا زجبح
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 لال: سا الذ نكمملا ناح ىلب ىذا اوهو لومقلا ناشلا لصالاو ىلا يناج ىل,ىذااوهورادنقالا

 نمو هلوبقب هسفنن مالا هدافتسا ام دوجولا د. فمملا الاف د!<الانالودوجول اءنيلصالا ن هدد-اول

 | سالاوهدحواهنناتاةلوقب لب هاد جومهناه ف: لوتبال هناررغ قلساؤهوهرادتكا هشضذفن

 ةماسلل هب سن ىلع هنري ”اهناهللا إءاملف هير فصولا اذه رث 00 انك دام

 دوحنولا لكك اسك قيل | نملك اال هناللاعلا نم لك !الفءازج هتروصيروهظا اهاطعا هبل ادادألا

 ىلا ه.ّنيفرطأ أن نملالقتنسالا مدعو توتا قابانملا ذم مالا نك انو ثداشلا روهظألا

 قعااض وهو ىد علا عفطنو ىلا ف هذق نيف صت ىدمعندبو ىئد ةالسصل |تءسق لوشن كلذ ىلع

 دوجولا لة ساف فاختسم دبعلا هفوها_هقق ملا ةلكو ىفو دبعلا ف الختسا ىفدوجوم ميسقتلا
 اهيفدولعف تان'دحاروصىف ماعلا ىل# هاوس هعمرك ذي نأ ارومغ ق1 !ناك الو ثداملاب لكو |

 ١ ءاوسف تان" دحاروصفف قلاب زوامل زم ءاراعا# 53و نيااعلان ع ”ىوعهنا لاعلل هس دهام

 ّْ لازوهدقا هقاخ ام هسنم عقوق هسسفن ف لعل اءنكمملا لدن ةدنعق نكمل ل وق مكم دعو كروهظ

 أ رادقاواهلومقن ءنوكحتىتلا روضا!ناسءاىأردقذاداجالا قلو. ةلايدادعتسالا هنع

 <ىغهتاوهلو و مضو ل سال ةزخال او اهلوبق ىف تام ا ىلا ةج اهلا نكت لفاهب قاس ا رهظ دق قيما

 مؤاعلا نم هللا اثامابفتنأر اهلك ملا هذه ىدم رقت دنع ةمهلا ةقراىل تقرب دةلونملاعلا نع

 هقراهنمّعي رضلاب تقريف ق دنت | ىف مها ضرعت ىذا ار هل !لوعملابلسو هيلعملنأ ىلع" نلايرشا

 لكى تانرمذ ثالث ىفكالذ ىأر هلمقلا باس "اكىرصد راودق ى ار يحس ىلعوتلا عفاما م ىأر

 تتازو هللادم دود هثارو بابلا اده ىدسةتدنعهت ًارازد ةصو ص ةهج هل ىدس ةقران يرض

 دوحو ف لالةّتسالا مدع نعهحر دال كا 5 نان انغتا: صن او تاكل اروصد | يعظ ناو هنا امواهمف

 1 وت كال رضوا وعول ا هداك عد ةوهنقو هلو.ق نم دب الذا ه,ث داسحلا

 لالقسالا ةهج ىلع مه.سقتاندو دبعي نأ 0 تاكل جا ىهو هتفص مها نك هند ابعا
 تقلاف ةداملا ف لاا الا مدعل نحتفل. او دعت لا امها م

 ْ اذهالولو نلف يالا دنق لإ ةنوعم مهم لويقل انك اك هتدابع لع ةنوعم اق بلا هدنع

 ىللتا مديوأطملا ىهوداح اةدابعلاوهتوهوةدامعداحج الاف دا | الو داع تدحام طامرالا

 اعوساو نساحلانم ةشاذ ”ءلحاامالقنودوحوملا م دو د>وملاوهودويعملا اوهو نو دباعلأ م_هذ

 لك قدو-ولاو فدكلا له اهاعندر دامك“ ءونن لك ىفف ميكح هناف بسوةمكح ا

 ةه- نمالا لعبالاهمكشل ع رشلاةهج نمالا لمقتل ىَبااتافيلكتلا ىف موس رلا ل_هًااهلعنوءو

 ريغ نوئظق قلطتا ةهج نم فيلكتلا ىف لعل. ل وةااامأ وةامح صاصقلا ف مكاو هاوةكع 1

 <قخ هنمو ”ىلج هنق ليلعتل ا نم لزتملا ىسولا ىف مسهل هركذامب طابنتسالا بان مهل حف نكساو ةمولعم
 رتمسااموغو ناسا لاف كلذاو اهمهللا هلعا نمووهالا اهلي ال ةنطان ةمكح ءام 20000

 ١ بحوملا بسلا تاسنأ نود بعتنلالا اورهظثمح هاذ إ_عيضرهظاموهو سنالاو هنمالا لعيالف ٍ

 حامكالف ىزاتلا ساد !انعلا والةعتللعلا مالواعرش بيسلاو ةمكسلا مالهذ_هذقلخلا

 هناو ةداملاىلا ةروصلاراَقتْفا عم قولخلا اه دعب ةروص لكمع لانا نوكي/ نأدب الذ فدكت ىلا 1 مذ
 فرعلا ىث هّللأ ىعسم ىلءانرمصتقا اذاهناف ةماذ قولا ع نمةدابعلا نكنالف اذكك سعال ع نكي ملاذا

 لاقدقو ف.كصو با.سالا ىلا الا نوقع ام لاعلا نمرثك الا ىرئاناف هقاريغقولخنلا دبع

 هتلاربسغل قول افا طقرك ذي لو هلا ىلا ارقفلا من سانلااهيأابو ها هاناالا اودعتالا كبر دقو

 ديعب ام نيعو هل ارقتن اما : لن يع ىأئ ث لكن عود نوكين أدب الق هّللاريغ دمعي نأ ىذقالو

 ا معساف فيرعتلاو فرلكشلاب هبط يح هععس تنكاضيأ هلو تب دبأع لكنمدباعل | نيع هنا اك
 هليوعالا دوم هلا د د ا يجول جس ءال تلا هاوق ديك ذكو هعمسالا |
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 | اراكفاوالوةع مهاناهؤاطعاو م-هيلاءرهاهضي وقتا ذبسو هنلاقمةروسب وابسحيتلاقم

 | اهنفليوأت اهنعداتك ةضاخ'عرمشلا ناسلب هتلافةدراولا ةلاعتملاالاًةطخ أ ام هنا باصأو ا

  3|سهذامت دنتساامناو اهني تح نم هلاقملا اراك كل ذىفهديؤيباضنا عرش دروو هرظ :هبلاو

  8بيا دجسبا نوك ليدل ازرخآ سها كا ذًاطخ أو اب اصا هنوكو لقع لل دو عورمم سهال هملا

  1رغال ةءاصالاو قكللاىلا هلصو هنا هنظط لع باغي ىذلا لءل دلا الاه داّتج أن

 شن وقت نيع هقملكق او_سهقداباو جف

 ىوسلاناسب هدمدسلا و هدهحسلا نيع انهيت

 ىوندقامهشرك ذا! نم || |[ ه اديان ئرعا نيف أ

 | [همسااملك ونمت نا[ اة انيس هه ل ياسا عار ل وفق

 هواعسا ىف مو ةسهلالاءاعمالا كح تدهش لاعلا ناك املو نز < الواهنبعٌر تت 5 درا

 نمر اطل اوهو هس وف ثدحن منطابل اوهفهانمةلنن انساب هناف نت الوهالا هضن وفم قلءاعق

 لولذلا ىهو ضْرالا نيب وولعلا هو اسما نيالا لونان حالا ناكشملوبق تبح

 هنوكه عضوا هنأف | ) هفخالذ مالا اذكوذ

 هننع هنوكى هلان | || قطان هءولادهاشو

 الا عجريهملاو لاق هنال فاكملاو فاكملاوهف دعنا الا ىلا ضي وفت قلتام هنا نمدانركذاموعد |
 اذهفمالكلاو لدسلا ىدهم وهوقملا لوشب هللاودو-ولا وهذا تا دوجومل|نيعووفءاكح أ

 ءاعسالا هلوحالاهلاالىذلا هللا هناق وره ضعد ىلع هضعب فطعنبو لخ ادت و لوطي بابلا إ

 اريبك اولع نوملاظلا لوب اع ىلاعتو هن اس سلا

 +( نودبعتل الاسنالاو نطاتةلخ ام و هلزمم نكس طق لاح ىف هن امعهراون وعم_سأ|بابلا) د

 ا هل تقل ام طقم

 اكانهاروكت .نوكب دو

 اكانا جو هن ىضذتد نأب

 ٍ اكحاس شل دع

 ١ اكاسح نمكةلخ كاطع اك :

 || ىطعيزا نات هطعتل ناث ١
 ىلدان ىلواقمللا قحو
 ىعامكحو هانم عاش ناف

 هب الاهذهد ووعشرك دلا ادهذصتت نا انلعفد ريال ؤاضقو هاناالا اودسعتالا كبر ىذقو ىلاعتهنئا لاك

 ةدابعلاوةروصلا.د ٌداملا طانراىعالا طئراقدو>ولار وصءامشالا اودوحولاوعّىلاناتكشالب
 امهتمدحاو لكل نكمال نيررحا ندب طرا !ذارمهالاو نآرقلا اذه ه.لوقملاناسلل ا ىفك الب هاذ
 بعل نيطيترم ا نيرمالان ءاباحاو لكما انلعرع "الا سهالاب هطاسترانالا حالا كل ةهنعنوكتنأ
 دحاو لكن م بلطلا مصفر الا سهالا بلاط ءهئاو تلاثل |سجالاروهظ ىف امهنم دحاو لكبب ماه ىذا
 لالذالا نم عونالا نوكيال بلطااو هدوبو ناسغ امل د ةفلاداهغصت ندب الف تش الل صاشاو

 ماه دقو بولطمو بلاط لكل اة هنمةءاجالا دامعلا بلطو هد امع نم ءاعدلا بلطت ىنوعدا مك:ر لاقو
 ليسو ثداح داملان هبلطلا ذا هنا ذ ىف بلط لكب لةتيالف هب موقتالث داولسا نا للدلا أ

 هلوقوهو ثداحلا يللا اذه هيموقبامدو>وباطنمَدب الفا بلطأ | اذهل ثم هيهنم مود نأ

 هجولا نم ىعب ال ل صال لاح لكى عدا كباطو !هسفنل كءلطءاوسةدارا بلطااوب هاندرا اذا

 0 ا الالا رحرلا مسيري لسا سئس را دا ةسانا ل لا 1



. 

00 

 ]| مكلا فلات اق سما ىل_عنطوملا فلتخاف خزربلا ىف هسا قلعت ”ىدو-و سا هناك _ثالو

 ا 1 وحولا#فضتا ان دوحولا لوبق ف هسفتلالا ك كل :ناكواف
 ١ لاح ىف تنملاو انلا كاك مهظَعي لاح ىف كلذ اوكو دبى هلأ لها كلذي ققكتالق لو خزولاىف

 | بارع طاحا امهتاور”ققعلا رظنل اروصقم 31 هتوموهمو)

 ةس هى دوحو هلرهظام لمعلا هب كم ام ناكول ذ دا اوهفك دوجولالءالو تادو>وملا

 تااذ ىرسلالدلا ميحص ناك ن اذ ئث لك ىفهإةعدسلع هلداعَممُث لقاعل سدلفرهظ دقو بنارملا نم

 سا ةةلر ين عادا 0 لصحتواخزربلا فاهأرةروص /كحف لعفةروصلكف

 كلكم *«هلعلتتءامانه هنيفراعل ادنع كا ذككحو هلل رود تفلت ا ناو هنوك

 .مودلامهاكو ىلعاو ىفدانمةروص لك فمه نودوشف ىربكلاةساسقلا ىفالو خزربلا ىفالو

 عساولا مسالا مكح تحت ناك هناا نلعف نش ضدوفتلا ماققم نعحرفن ديزي و اامأَو ادغنودوك كلذك

 0 ا رودالاف قاد اق عسوالف ىدبع بلق ىعسووهلوةب ققحت هناا ذو ئئهنع ضافاخ

 ناولمانقملا اذه ىف لاو لواد ملاك ولةلارئاسورحلاكو هفعقو نم ضي وتلا اهمف عب تلا

 ةيوازف ىهاشتالام ديرب لي ةرككلاا ديرب ةءسه فلا فلا هام ءاو>امو هللا ىوسام هب ديري شرعلا

 فراعلا نق َناانلقانه نمو قا عسو تح هعاستال ىنعي هن س>اام فيراسعلا باقاناوز نم

عستالو هللا لاثتال هللا ةجر نال هّللاةجر نم د عسوأ
 . ةتكرمالا ف ناالا هعسودق دبعلا بلقو ه

 هلع بوضغملانديدشلا ّس رمطملاو بضغلا هنت ف صودق قا نأ كلذوأن ودع ضناالو اهلاىوا

 نم هناس ديرئامت فاك ء اميالانمردقلااذ_هو بضغلا ةلاز او سدقتسل | ن نمهيفاملةهجصرشطبلاو

 عقوام ة جر هنوك الولو ءافشو ةجر ماةسالاق هلم هدعل بضل غ 0 كلذ

 ةسرانهن م كل نامف حر ماقد :الا عوقوود ن ف ءرعتناكل تبني ن كلو عقودقو دوجولا ف

 نموانهمق مهتودو مهلاوحا ن نءالان وملاك الهلا ماو هنال نيفراعلا نمهرتسعن هدير ىلأ

 | قلي ام هللا ىلا بضغلا بن. نا دب الق دجو دقو هدوحوى اهيلادت سة. .هلا قش هل نكي ل هنال

 هَ ؟عم فر اعلا ىلعر كتي الف بضغل ا عسودسقف ب فضغل اهتافد نمو قات بالا عسودتو هلال

 هناريغ ىذأتالنمىذوااخ دَأَن ]ناو ىذؤي هنأ,بىدتنو ىذربو بضغب نا هللاالا 5

 نوكجي,اذام ىل_عووهامريصلاءانإعاوروبصلاب ى مدت هناالا ”ىهلالا نانملا ىف كلذلاقنال

 نيسعوهام ىعمدراو لكلو روبصاادرو كل ذك درواك مل اَناف لح ىلا قسوه لوقنالو

 ماعلا ىف ماك الا تري_غتام كل ذالولف قا ىلعر وصل اريسغةنيفراعلا ىلءلاوحالاريختتف رخالا
 اهدوجو عديذ_ءئمحو هب ةفصلا ماسق نم دب الف اهلا واه دجوموهو ماعلا ىف رهظت هللا نماهنال

 ضيوفتلا ل عت نافناكام لوعفم مسادجوملاناكو ناكام لاذ مساد_بوملان اك هنم
 قول ا ىلا هتيسناذمهقوهام شيوفتلارلعلا ف ىعا هنملنتال لاك ىف تع ةوالاوكإ هنْركْذاك
 مها ,هنلك هناذ هبفهداسمع ىلا هرحا ضو اود نو تسر ناوهو <ىهلالا صوتا اَمأَو
 قلل تح ىف مصبال فلكتلا نال وعلل بح اع ضاف هناقهداسع ىلا همها ضيوفتاذهفمهاسنو

 قا موقياك مهيلاهدر نيحهباوموقي نأ م_ممداراو قلنا ىلعالا همضافا نكي ل هنع ضافاسإت

 ظوفحلاو مودعملاوهو هسبود سها لف هلنا قالخ اب قلت نم من هللا ىلا درعا دبعل | ضف اذا مهم
 0 فيو تقوى هدرو لاح قو تقوىف هلق نم مسمنموهّدر ند مسئمو

 هلموقتل هسفنىف هللعوهام هلسر ةنسلأ ىلعم_هل نانا متنا فممتالاقم تفلتخ اف همف لوقا ىف

 لكلهرال ىل رمق تالاقملاتفلتخ الفدا نعهلاكام لباس ام هتلا ف لاف ريما للعم

 لام



 اوركفتفقدصمو قدصمو || || قطئمو ىطنم دو>ولاَن ا ا

 رثكشال نيعلاو بذكمو || || بذكت هسفن بذكئ ثلاف

 اورو تقان ما هتلقدق || | ىذلاهالا عجرئث”ىالف
 اوريحتت الهلا دوجولا ها اوضؤوفذ نا.علانهورت تح :

 لوقأام نورك ذم هتوعداودر ني. هموقلل اوقينأ لو هملع هللا ىلص هسا ىلانت هتئا لاق
 هل محام ىل_عةدابز ضفلاف لي قح ضيفيالو ضاف نموهو هللا ىل ىرما ضف و ركسا
 امو قولخلاء|م< ىذلا «_جولاو ردةااوهو هلم<نا هعسوىفامالا لمدال للان اكل ذو للا

 نذل هيذوالا أن ماك هللا هلمح هلم< نأ قولخملا عسو ف سدا ىذلا «جولاوهو كاد نما
 قلخل ا ىلا ةدح اوانمءوةدحاو "هل ىمالا لزنمف ضيوفتل ا هرهظ ا هللا بيصنف بدصتهللو بددت
 لعج ند مم نيعست ىلع همف قلشا مسقنا ضافو كا ذ ىلع دازامو هعسوردةب هنم قالك ل قنف

 .ءاجحامل هنال هسفن ىلا مالا كا ذ بالو هللا ىلا ىرها ض وأو ىلاعت هللا ىلا "الذ نمضبافلا

 ا كل د فرعي ل ند مسمر هيرىلا هدر هناذي عسل امل هلك هلبقي هنال_متو هنعلضفب هنال كام

 ا هو لكى هللا ىلاو وف لصح ام نمل صح ذلا اذن هند مدع ريغنمهللاىلا ضئافلا عجرف
 اذ لعبال نماماو ديهللا دنع كا دب هلنوكمف هللا ىلا هىهأ ضوفدف كل ذ لعب نمفالا لضفلا قبامو

 نولعيال نيذلاو:نولعي نيذاأ ىو: --س له لةىلاعت لاف هحولّوحالو ةلزم كلل ذي هلل ادنع هل اف
 كلذ ناو ”ىرهلا صاخ مءان مانال اهإّهدال هللا هال لد ايقلادبعا !نأ لعاوبابلالا اولوارك د امغا

 قاضالوددعلاز ءاقم ءالالذ ثمح نم هللابال |سعالا لبقام درعلا | ذهذ همم ىدعتءال مسالا

 هضوفالف دبعلان "عال ضان ”ىبهلالا مسالا نعف ىبهلا مسا لكرثا روهط لحم هناف هلج نع
 بتسان .امهئمداقاتيف عماملا م مالا ىلاهضوفاعاو ع نيعام هللا ىلا ىىمأ ضروف أو هوب

 ىذلا<ىهلالا مسالا نوكل هنع قاضوديزءلمحالام هناقرخا اخ ىف ءاسعسالا نمرهالا كلَ
 ديز نم عسوا هنا ال لب دير نم عسوأ هنالور#ع هلم دقهنم لبق امالا هتةيقح تطعاام هيوإبق

 د ديز دنع ناكىذلا”ىهلالا مسالا نمةطاحا عسوا نوكي دق ”ىهلا اضن ا مسا كح ىف ورع نكلو

 اعلا ةطاسا ن وك ميلعلا طمدعو لاعلا طق تاطاحالاو مومعلا فل ضافتت ةيهاالا ءاسسالا ناث

 مسالاو لاعلا عمربدملا مالا كل ذكو هرغ ةطاحا نمرثك | ريما ةطاحاو ملاعلا ةطاحإ نمرثك ١

 فعرفت ىنهلا مسا كح تحت نوكن ندب ال ديعلاو هنعاهتطاحا لقت :ملاعلا عمدي رملاواردانقلا

 لقعنك ضد وماذا يول لاه عرس ل لودقلا نم هتقشح هدطعتامو مسالا كلذ

 قولذلا عسو ف سلهنال هل ودب هعم نق إذ ىضتقا قحلا هبانيطاخ ىذا !ناسلل!ناف هلوق هنا نع

 تطعااما ىريف اههدعلاح ىف هيلع تاكمملا ىهامهدو+”نوكد نمال | قلاللا ىلع مكحج< نا
 لاعب امماكما ثىح نم اهراسقتفا نكل مك ا نم ةسكار كلذ نم”مشيدقف اهسفني لاعال للعلا
 لبلدنا مهاطعا !عتالاملا رثكسحا ىفنولفغب ةيلقعلا ةلالدلاب ناكمالل نيفابنلا ىرتاذ هلو ابملع

 نمتبالف كلذ اوركذتبف اوهبنتتو اوعجارب تح ناكسالابنولوةمق الا سفن ناكمالا نم
 صالاالا ساو هلل ءامخااع لوهذلاواهلفغلاب فص ىتحديعلا اذ هىف ةتطاس هل نوكي سها

 توملاف ىري فك خزربلا ىلا رغدالا توملابواربكالا توملاب قنا اذاهارتالأ حازملاو ىعسطلا |
 ةظقلا لاح ىفهلىه امةسوسحم خ زربلاىفدل ىهو ةلغتلا لاح ىف العاهل ناك اروما رغصالا 0

 خزربلا فادوجومهاربام سه دوجوةلاحا ا رك الف همسسح هي قلعتي امم ظ
0 
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 ديت هثم تنكد قام“ ءاحدق التاق هب هنعاد ءاحو

 دوهشلا ماقمىف اذه لبق ن م ةرضح نم كادان هنأف

 ديرولا 1 كوس غبالف || لةميعكساهنأب»

 ول هنأ هروكصو لقت الف

 :لاهتندجلا ءاترمساا ىف لوي ناك سو هملع هللا لم هللا لوسرّنا هنم حورب اناناو هللا لذي العا

 ”ىهلا بداركن هناانلعف حاصلا ىفا ذه تد”لاسلك ىلع هتلدجلاءا مضل !ىفلو قي ناكو لضفملا

 عفانلاهناعسا ن هاكرتاضلا اضياهياعسا نمو لضفملا متتملاب» ءاترمسلا دج دبق م مسسان هدقام هنال
 هنأت حول ل ”ىوهنءكلذ نك ملورت الا مسالاوكذ ىلا دج (ذهف ضرع

 ةفدلا هذه ىلع باد الا لح نمركذلا اذهناانإعف ىيدأ نسح ًافىّدا هللا نا لئاقلا قداصلا

 |ىوتيتط ما ذاوداوت هير عممالسلا هيلع مهارب بادآن نو مهاربا لم عستاناهملا هللا حوادقو

 همطى ناك ناو سانلا نيب فرعلا فرش هنال ضرملاه سلا بسن لو هب هيرىلا ءافشلا بسنت نيفشي
 || بدأ ل لسو هيلع هللا بص هلا ملعت مهاب ثيدح هس هللاربخأ نمؤملا وح فرخ

 مال | الان سحاتاخ هنوكحص نمو كيلا س دل رمشدلاو لدسو هلع هنثا لص هللا لوسر لاف هيدأب

 0 نات تال 0001 ةسودسحلا تاذللاب سام ةمسفنلاو ةمسملا

 ا

 لاوحالاو لاح لك ىلع هللا دج- ىلا ءابِم تلا فل دعكلذاو !ءبطول الا بصعي نزلا ناوذاذتلالا
 دوجولا ىف رطب لاح لكو ناشلا نيسعوهلب همةىللا ىذلا ناشلا ىلءدئاز هأب ىهام ملاعلا ف |

 كلذ ىف رمالاناك ناو عبطلا مياليالو ضرغلا قفاونالاممو عبطلا مجاليو ضرغلا قفاوبامم
 همم "الا سهالاناو لياقلاىف لعلانا انلعقورع هيذتلي ديز هير رضام اسيارانال لباقلا نمأ

 تافلاوحالا عيجبركدلا اذه عاموددعتوم أنف مستني اهناو هيفماسقنالنيعلادحاو ىلاعت

 ركذلا اذهب هللاركذيىذلا ضخشلا لس . نأدبال هللاناف ىوعد ىهفهل عضوام هيهقلارك اذا قدك 1

 هل ارطخام هيركاذلا ناكناو تموفنا ثي دحلاو ميدقل ا ىفءالتبالا بان خفت ىوعدلا نان تلا اذه ىلع

 هعب رشتو هدوجو ف سسلا ىلع فو ةورمغنماعورمم هيوكحصوا 0 رطاخ هعضو لدا

 هيدصتيالر لنا ةهل هللا ىلعءانثدن ًايركذلا كلذ نع ركاذل !ذههدمن او هبلتي ال دقو هللا هملش دع :

 دو# هللانا اربخم كلدلوقب امناولاح لك ىلع هيردماملا هناىوعديهلوقيالو هع ذو لصأ 0

 لاح نماخ هي مأَتلا ىلا هجوو هيذ اذتلالا ىلا قالت ىف هو هلوالا هانر دَةاكل اح نمام هناذ لاح لكى لع
 نك لضفملا منملا هللدجلا لودي فيكءارسلا ىفهارتالا ءاةمذدجوءاةرسدج هيلعللا دمر الا
 نالء ءارشل ا كات نيدو هنن لوعو هشضاعب اذهلو هللا دمع ء[- رمضأ| بح اصلع نادلضذو هماعتا

 أضل اورمغلا ف لن 1 ا لطم اوةسهلا اكاوغو لاشفالا| ذه ىلعركش 0

 ظ حردتنم قبقد عم اذهو هنع ءا< رمذلاةلازاب ةيقاع هللا هدازف دممحتلا نم هيلا همهل اع هنطان فاعف
 | عماوج نمادهو لضفملا منلاهلادجلا ودو ءارسلا دل واسمهناو لاح كح ىلءهللدجلا ىف
 100 هللا اذلا لا اوحأ فاتختو لس سو هلع هلئا بص هللا لوسر اهنتوأىتلا ماكلا

 بوأة ف لحوزع ءى ا اهلزنأ اج المصفت هانلدذ دةو همعابو هلعو هدصق بسحب هل جلب هدا

 لبا ىدوهوقملا لوتي لاو ءارضدجو ءارسدجوهناليزت ههللازي ركصاذلا
 ا 1 هديسو هلل دج او

 * (رعش هلناىلا ىرص| ضووفأو.هلّرتم ناك ب طق لادىف ةئامعنراو نومسلاو عساستلا باببلا ) *

 , نأ



 هنمةدايزلا ىطعملا ليش, ءاطع لكو هايا ىلاعت هللاءاطعانءاطعو وذ قاخنا نم دمت وهام ثدح نم |
 نم ةعاج كلذ ا.فلاخدقو فيقوتلا ىلع هائم هدمق وهدم 4 ناانلعا مالا ءدمحالاناث ا

 ع 00 نماالا حصيالبر ةلاذهح ىلعدجل اب ظفلتلا اف نيسهلالاءا العلا نمال موسزلا ءانلع
 والو تمدح هنأ هن ب لوقيوعو نح قدها نالها فاضنالارونيفااسخلا اذيممصيلا

 دب رقأ ا ةهج ىل رجا ويكباف لاس تارك تس الاذهلف هبلئاشلاغأبو نطاومىف حقي هناق اذه
 نسا هملا سسيركذ لكي قاط:نااماذ قورك داق لوقت ي ىتحالاريخ هلا لةعناو اقلطم |

 سافر اسي لمح انشاناساخارك ةنعوؤ دش اماو قالخالا مراكم نموهو فرعلا ىف | 0

 دقف ماعلا فمظعيامم ءاتثااكلذ ناكحاذامث هنع هن ملام ىلاملا ىلع قولا هب نش -فرعأ

 لكح هفضل خدف *ساطاوااك هللد#جلا لوق:نأ هلاشمو اقلطم لع اوه أم ثمحح ن نمنوك

 ضرالاو تاوعسااقلخ ىذااهتلدإ ١ لوة:نا فرعلاق ملظعملالاممو رقخو مظعم ىو

 ءىيث لكموع قف لخ دناواعيطر ذة لاوافر ءرقهلا قلخ ءانثلا ف نيعبنا شالو كال فثمو أ

 كلاذددك عمةديقعلاداسفوا بدالاءوس ىلا هلمعم بسنت لد تذللا تكتل تجصإاو

 لكلاو ميظعلاب و ماعلاب تا ريلث خل كل ذلف ناك نام نا عمآر ارش ىهمسا ىنافهيلثماالو ْ

 نيعد رطنا ىف ال مظعي ىدنع سبل اسم ىرأ ام ىناف هي لةن 4 فرعلاب كدةراجإلا و هنمعلو هم

 مودل دوب هو رهن اان دنع سلف ريشا هاطعأف دو-ولاق هزربأ ثمح هنمللا# اننعأ

 ميظعتلا ا ا مامرظو ةنطاود :رهاظ تمعن /كخااذ

 | صالااذهنالر هاظلاىف 0 سلامم يق -تسملارظتلا لحاو هلا لها دست عساها ةءاعاو افرع

 قرفالو نولقعي موقلالا تانآ ىب مام دانا تان ًالافةداتعملاريغتان" الاو ةداتعملات اب , الانهبدش

 لوصف فرهظيامورابتلاو لمللا فال اوكالذالا تاكصرح لئم ةداتعملاريغتان الانبو 5

 تانآاهنا ميلس ل _ةع ىذا الا اهب هناالق تاركسملاو ةدامعملارومالاو قاقرالا ند ةيشنلا
 ريم بحاصفةداتعملا نو داي هللا ىلع ءانثال سوفنلا ثعبتتذ عسمجلا تانآ ىهف ةدانعملا ريغاَمأو

 ثعاون ىهات لاو>الا هءلعتفاتخاناو تافصاا نمئشرك ذلا قبال ىذا اوه قلطملا دجلا
 هبطعبأم عجل تف قالطا فد وفرك ذلا قاطا هءىذلال والا ثعاسلا اوداماوركذلا كلذإ

 نم لاح عمركذلا اذه بحاص ف ةيملامةفصوا مساواتوعنلا نمام تعي دسقم دمت لك
 كل دعب هل خنيالف ظفالاىف هقلطا ناو ءالعتسالا كلذ هدمةيفةو الدان نم همقدل لص امل لا وحالا

 متكحالااب م :ءلازو ىهث وهف ةفصود هناق دا الا را لع ىذلا لاس 1 بسانبإ امالا

 ةقملاد نإ“ ءاسملاو حاصلا امتا ءاسمالو ىلجامصال لاك تحصا فرك ديزربىبال لمق لوالا

 دراو لكح عموهفهدد قحلا نم هلع دربها عم رك دا اذه بحاص فتي الف ىل ةةصالاناو

 مهنا هلعلاوناك امثيح هدابع عمق ملا ةبعم دراولا عم هتبعت ةبعج قاعتري غند دراولا بسحب
 نكحاو م وعدال هثامسا عموهذم-هبف ةفرصتملاو مملعةك الا هئاعسا بسالا نون وكنال

 هدادعتسا بسحالا دبعلا نيعتشتال تادراولا كِلَذك ناك ام امسهعمهلاّاالا ارابخالا عق وام

 ىلع قا ة عم ىانرك ذاك هسفنعم تادراولا عم هتبعم فوهذ هلعف نمهركذو هركذ هاطعا ىذلا
 ليدسلا ىدهوهو قحلالوقب هللاو ءاوسلا

 سبب ب ببر”

  (رعش لاح لكي ىلع هلل دجلا هلزنم ناكب طق لاح ىفةئ امعيرام نوتسلاو نماثل بابل )+

 دوجولا لاح مب ىذااوهذ 0 لاح لكح لءهللدجلا 0 :

 دب م ند هن تاظفلت اذا هلاف ىذلادج ىلع امو ا
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 ِء 1١

 | مويلاكلذفتأيإ ”ىشعلابةناموةاد- غلاب ام هنن اريك ن نمو ل_ب,عاسمادلو نم بقر ةنامقتعان 5

 هش رع ثيدح اذه ىسب ءوبا لاق لاكام ىلعدازو | لاكام لمه لاكن مالا قااعرثك أ ًايدحا

 دجلاوهقلا ناصح لمسو هيلعهقلا لص هللا لوسر نع عيمتلا ىفلاةيرقءدمح عين سنل ناك الو

 الع هلئدجلاتاف هدمحو هللا ناحسهلوقداراو ضرالاو ءاعسلا نيام“ العوا دف] ١ العام_مادتت

 دجلاف نيملاعلا بر هتندجا نأ ,_داوعدرتآو لافاك لني اهيف نازمملا ف لعج ؟امرخآاهناف نازيملا

 هلباو ةرسسملا هل هللا ناهسو ةمد_ةدلاهل هللاالا هلاالو هقاسلاهلثال رومالا ىفريخأتلاهلدنت

 هلا مسالا باعصتساف بزاودنعلا ثب 0 هللابالا هو وقالو لو>الهل ىلقلاو هس اريكما

 هنال 'يبكتلاو دسمعتلاو لي لاو , عيستلا كلذاةو َوَملا ىط موه هنال لالة وريبكتو ديمحتو عيت لكبل

 ا دل | ف مجسسي نأ ةفاضالا هللاري غي. ءهدو قلطأ اذا ىقاط نا نك لول

 اثل كفياغ هنانهقاانالا هلاشما ىلعركذل ا اًذهلةَوقالف وعر دموعك كلاب لها م (لابمز دمر

 0 هللا نكي ملذاهتعاسنم مدعناالا هللابتنا هل لو ةدفهلن انا كال لوف هلئا وه سدل

 هللاقب ىكسملا موحلابانذؤم ناك بطرق لها نم دحاو لجرالا هنا لاجر نم دهشملا اذهدهش نم
 ىلع ةوق الف ساسفب مزارخ نب نسما ىناذ_لتوهو مهتاداس نم ناحجص بايقلا دهن ىسوم

 تنآفثكلا بحاص4#لوشرو ىل_هملا كلذ ناسا ىل_ءقملا مالكب اهلاقوأ ىتس هللانالاتويثلا
 لمدسل اىدهموغو قمل الوب هتثاو هلل دج اور كخزا اذه هحتنام ضعباذهف تننو مدعنا ام هلئان

 12252523 00000007272272222222222773ل2222212313111111111111-17101020222221

 « ( هلل دهل | هلزم ناك ب طق لاح ىف هن امعن راونو لاو عباسا !بابلا) *

 قاس ىلع ماق ىتلا عورقلا لم قال مطااودقىف هللدلا

 قارعاسافناىفس حلا دهاشي رس نم هيد ىذلاب اهدع

 ا قالخاب قالخاو تادب تاذ انةناوسص ئدبأ ع لع و

 رومالا ارت نوكي اذهلوءانثلا بقاوع ىهدساحلاودجلا نارا هلت دا لقا هآ ىلاعن هنا لاك

 نازيملا الماما هللد+اىفلسو هملع هللا ىلصدلوقو نيملاعلا بر هت دما نأ م هاوعدرخانا درواك

 مساهل دجال اقع ءأ ” من رمسأا ىنفرومالا بسةع أي دممهتلا نال كل ذو نازيملا ىف لعب امرتسآى مه ىأ

 امجبهيلعءانث نيمسق ىلعوهو هللأ ىلءءانثلاوهدجلاو لاح لكىلعهتن دج لاش ءا”رضلا فو لضفملا

 ا ءال "الا نم غيساام ىلعركتلاوهو هنم نوكيا: هما“ انثو لما 00 انثلاكوه

 ىلصهلوقوذو هلع ىملاو دبعلا نم هىنملاهناف هلا ىلا الا سل دولا عح مناف بقاو ءلاهلو منلاو

 مسا امقثم هنوك نم ءانثاا درف هملعدبعل اهب ىنئا ىذا اوهو كاس: ىلع تبنث اك تن لسو هملعهقئا
 دلّ اوهو رخآ ميسق:و ىلاعت لني رهالا ىف دهملا ةبقاسعف لوعفم مسا هلع ثم هنوك نمو لعاف
 هلال هيض قالطا دوج ولا ىف مصيال هاف لالا اد_.ةمناكناو ظفللا ىف ادمقمو اقلطم هللا نمدرب

 لقىلاعت هلوقىف هرم ءاكاظفل دقي [ناو هد.ةىذا اود ثعاسلا كلذو ديلا ىلعشعا نمديال
 تاوعد ا قاخ ىذلا هلل دل |هلوّشك ل عف ةفدبادشم نوكي نأ دنالف دا ااماو دقي لف هليدجلا

 اديقمنوكي دقو تاومسلا رطاف هلل دسجلاو باكا هدمع ىل_علزنا ىذلا هتدجلاهلوقو ضرالاو |||

 ناانلعد ماعلا ديزملا ىطعي ناك امل دجلانالعاو اداوذخت مل ىذلا هللدجلاهلوةك هزت ةقصد

 ىلعءاتتهنال هلكد جو هف ر كش موهراكصم ذالا نمدنز 1١ ىطعاام كلذكوركش بو لكبدجلا

 هناس هءقاذلا معلا نمقحلا)هطعبنا ىهف هيلعوهامج هملع ثا نأ لدحت ىتلا هتدان رام هللا

 كل ذ نم ديزر هناف هنم نوكسحي اههماع ئىثتاتااماوالع ىندز بر لقوهلوةوهو هلع هب ىثيام

 نكلو ناترف نيديمسغلا نيب ناك افةمانرا بباب ل كريت لعبنا لع اننا كراس



 لاو

 هلثاعالف لاعلا نيعى لسا اولعج نااَما هللا لها ولذعالف لاثمريغ ىلع عدبم لكحوه اذ هاو ا

 هتلاالا”مئاغرخأ ادوجوملاعلاناكناو هلوهف هريغسل هيلكت ةروصلاعلاو هتلاالا مسيل هنالئثأ . ٠
 نوكيناالا ملانعلا لثمالو هلل ئمالف هللا الاهلاالو هلانوك,ناالا هننىل_ثءالذ ماعلا ىمسمو

 ىف نمن:هجو نم ةيسانملا ندصف لاعلا ل_ثمالف تاك اودو ملاعلا اذهالالاعالو ىلاع
 ضعببهضءنالث املا نم ماعلا ىفام لكحو ةسهلالا تارضحلاو ءاعسالا هلو.ق نمو ةيلثملا

 هّقءامسالاكَءَّداضتا او ةقاتخلاو هلئاقملا .ءارجاو ماعلا لمصافتن اف ةهلئامملا ىف حدتبالهناف
 هك عفانااراضلا اضياوه و'لئاقمهذك مالعلاوملاعلاو ميلعلاك ةّداضَتملا و ”هلئافملا وةفلتلا

 انلوهلدي الادذهت ئثدلثكسظاذه عمو ةفلتخلا هذهف يكحال از, زعلاوهو ةّداضاملا
 نمئشىا انرظنف بسانتلا نمد, الناكحااذاو ساننلا نذون'ارتشالاو فاكل الج نم
 ئثنمناو هلوقىف ماعلا ركذاا وه ميلا نا انلق ىلا عت هب هببش ىتح مجيستلا جيل انيب تانسساملا

 ملاعلا فالتجال هللا ركذةماهال كسانملا تعرشامتا لس و هماعللا ىل_كلاقو هدمح ميالا

 باقرلا قتعاالثامم للهتلا لعجام هسفن ىلع قثااعىأ هدم عيست هلكهتتاركحذنال
 نوكيناالا ةيدو.علا نكهتلديعلا جرت الو ةيدونعمللا نمدبعلا رضا وهامتاقدعلاو ةسقئلا

 نم باكرلا قدعنوكتدقو ها الاهلا ال هلربق بسانف هلك اتحنوكمشهاوق عمجو هرصبو هععس قا
 هللادم كاذامتاوءىث هتمددس سل امريغلا هم بلطف ةسونرلاب دمت صخشلا|َناف ةدوبعل ان ةمهولالا
 ىلإ راتتفالاو ريملا نم كل ذهف دقتعملاد_تءهق رهظاامع هملا ةمسنلا هذهنم هللا هقتعفراكف

 اضياقتعاذهفحارتساف ةسورلا ىف مدق هل نك لف هّدومعىف اًرحداعف فاصوالاهذهبلسو
 ةصولالا, ىوعدلا قرنم هلل ةدولالا لملهتلان صلخ امهيريغلا قلعت نمهسفنا صاخكت ثم في رش

 هللا ىلص لعذ باعءوشلا اذهّناهسفنفمالاوداكا د اواهلاةهل آلا لعس أ مهلوقوهو دخلا
 لمعلا سانم ددمكلا لعجاكب اقرلا قتعلابسانم ليلهتلا لثمملا هقشكو لزنملا همحوب ملسو هيلع

 تابدسملل باوسالا نم نوكح امهنمنوكماملاركش هنلدلاو منلا بادو هللا لسيف

 دريسواريغص فاس رام امهجزا بر لقو كيدااولو ىلركّشا ن!لاف م اهفاهران [نمهازئام اهلر كش
 مسظع نيبو هن مريبكتلا نيب بسانريكن مك ذكو ىلا عت هّنلا هاش ن [ليلغلا ىنس ام هلل دج اريه ىف
 كانهدسقف للهااودمملا او عيستلا ىف ل عفام لم نيعمئشب هئرقأمو نيم عتريغ نم همح اصل أم

 هملع هللا لص هللا لوسر نع نري اذه ىف درودقو قالطال او دسَمَدا اركذلا لمشلل انه قاطاو

 سعشاا عواط لبق كيرد مج ميسو لج وزع هلوقوهو”ىنعلانةئامو دا دغلانةنام هللا عبس نم هنا لسو

 اهنكسرادانل سل هنالة نا اكل ذنردو نوحي دن نيحو نوت نح هللا ناك سفهلوقو اهيورغلمقو

 بسحب ارفاواظح ةحرد لكن مزاح د ةفةئام اهلكا نك ةحردتنام ةنملاو رانلاوأ ةئملاالا

 نانملا برد لباةتكرد ةئامرانلا تاكرد َكلذكو تاحردلا كلت نم رك ذا كلذ بساس امي هركذ

 جرد لك نم ماعنالا نانلا نمهلو لردك كح نمهدإهيزئتل ارك اذا اذهل رانلا بناج نمل

 ىوركلا نع”ىئاهفصالا مسرب رهازهبانثت_حاموهو ثيدحلا درمن ىلا عسجرنُم كلذ -ءاف
 ىسع ىلانع ىنويحلا نع جارخلا نع مهلك روعلاو قاررتلاو ىدزالا دو# هنالثلا نع

 نءةزجنب لاعتلا نع ىدسبا نامفسوب اانثدح لاه ىطساولا نيزر ني دوهءانثد- لاق ”ىدمإتلا

 ةادغلابةئامهللا ععس نم سو هيلعهلنا ىلص هللا لوسر لاق لاق هد جنع هببانع بعش نب ورع

 نكتاك ىنعلابةئاموتا دانة نام هنا دج نمو ةلومّتم ىسعي ةحانام حنكن اك ”ىعلاندن امو

 ناك ”ىشعلابةئامو ةاد_غلابذثام هللا لله نمو ةوزغةنام ازغلاقوا هللا ل سس سرفةئام ىلع لج ْ
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 هطرتلاح”ىأبو ىلاعت هللاءاعما نم هعست مساىأفن وكرشدا-عىلاعت وهللا ناك سقلاطملااّماو |

 . | ركاذلا ىةروص فر هظيالو لالا كلب ةطد هو مسالا كلذ ةبرانمركذلا اذهل ل حت ىتا ةبجتتلاناذ ا

 همكح يعي ام هانركذامالا هملعرمصت#ن مارك ذلا اذهىف انل نوع الف ةطاطا ةناتلا» ذببالا
 ةنلار ناكل اانعتو هدمحال اههسنال حسملاودح دنع فةتالدماحن اناف فلتخت عئاتنا اثاف

 ءاهلاكر مذملا مسالاو صقانلا مسالاو فاشملا برلاو هللا ىلعرودت اهاند_ج وف ءاعسالا بلطف
 ناهس سقانلا مس-الاو كيرن احس هلوق برلاو نوسع نيح هللا ناك سدلوق للاخ ىلعلاو كلماو

 ىلعلاو سودة !كلملاناحعسةنلا ىفدرو ىذل!لثمكلملاو هناحسهلوق رمضملاو هدمعلىرسا ىذلا

 حابس هناحس هلوق لُمم ةئسلاى دقن ريغنمدرو دقو ىلعالا ”ىلعلا نادجس ةنسشلا ىف دزواك

 هتيعاته ساو عبستل أَو عجسملا نيسع نع اك هنال متاتنلا م ظعا هتحعماو روك ذملا 0 اذهو

 رعش ىعسأ نهيق مسالا نع باع هنالنيفراسعلا دست لك !اذهو

 اوكله :مهارئام اذا الا || | اوكلسةياموقلا عمل ساف
 ١ ركحاءاذامهعل ردع مهتعل رشىرتنا مهكلهو 3

 اوكرت ذا ةلالاا اسأت || || مهاوقبلقتالمهكرتباذ
 يت ا7ا١7>7١تلا 7777_7277 _ را معا  ب-_ يب ب المتبل

 لوق ”مناهاف لزعنوكنالادبا ةعب رشل اواوعزامف لزعجةعب رمشلا اولعج العلا نم ةعاصجناف
 انطامناو تلت دقدمف ماكنا هللا نعام ال ل. دلك لولاسَو دّقتعم لك داشتعاو 1 اه لكل

 عب را تلاقامنوك عم لزم دعب ريشلا تلعجامناةنيعملا ةفئاطلا هذه ىف

 ىلا ةّماعلل اناطخ هتلعجو اه. تمر كلذا دعامو اهرظن قفاوامالا ةعبرمشلا نمت ذخ اامابخال

 ىذا! ىلاعتهلوةودو لوسرلا س#ن نمال هللا دنع نمكلذناتدقتعاو تفرعاذا اذه هقفتال ||

 نيياودخخت: نانو ديربو .ضعبس 0و نسون نولوةبو مهل مذا! قد رط ىل_عمهنعلأق

 ضعبس توركتو ب اجلا ضعس نونمونفا ىلاعت لادو اق> نورفاكلا مهكئلوا المس كلذ

 هتماوذخااخ هبلطوهامب عرمشلا ءاسدقناك ناو لزءعءعرمدلا اولعح قوت فس ادخو
 1 ب ياك ير وملون خاو باج عرشلا نوكسح نمو ذا م |

 هب ىذقيو اهيلاعرمشلا هءىأراممكحم# عرشلات وث دعباهلةءركحو اهرظالرت لبا سس

 ريش: لالا تاداس ودم

 نوكلع ذا عمو ةداس موقلا امنا

 نوكلسيثحمهعم || نك نوكلسي هبا
 نوكينأ ءاش ىذلا ||| نكهنم لوقلا امنا
 نو-جم-هلعف نم قعل ا هديرب ىئث لكح

 نومالف لمس وهو * هديرسإال ىذلاو

 ش0 متت كلدالولو ضع هضعن ملاعلا طرربل تامسائمءامشالا نيب لعحامل ىلاعت هللاّنأ لاو

 كليالو اندحوام اهالولو ىلاعت هسوانْس ىتلا ةمسانملا كلذ لصاو ال صادو-و هل اروظ لو

 دروأسو متاقيرط اهنلاانلو + مدقابيفانلوالا ىلاعتهلةرمت- نماخ ةمهلالا ءاممالابقلختلا
 ةمهلالا تاريضطا مظعاو ِبْرَكَلا اذهنم ةمهلالاءاسمسالا باب ىلاعتهللاءاشنا كلذ |

 | تفتت هنع ةيلثملا تفتت كتف هن فك مشي | نسون مالا ”مئامو ؟ و ةهمشبال هنا بالا اذه ىف

 هل ل-مثمال ىالثامبال رييكح دحاوناسنا ماعلا ناف عووملا هاوسام لكو ضو ملاعلا نع ةيلثأ ا 1

 ادهلو ٠
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 ةرودلا كد اهنبع دهاشت ال ىتااحو راك لكك لذءارو ّىلاو هلوق لعجا وةرودلاهسئقلا كلذ

 كاذك اه-وروعرخأ ها ةروصلا كلت ارونا لت كناف اهرثاك دهاشم اهب ملعلا نم كسفكيو

 ان دا ىفنيعم نا ل عءانث ل دنع توكت نأ لالا نمو رمش ف كلءان لك ء ارو اَناملعت

 ناكمتلعوا اش تلقعامهمو هلقعز الا هلع ينال "برش هن كل وكمال ةرخ" الاو |

 امتاو موسرلا الع همهوت ىذا عبستلا قالا همطعتام ىلعنوكلا ىف ”مصيالن ديالو كتفدأ

 كاذدعب ميسي اذكه الا لاز الذ برو د_.ءلازبالو ديعو بو مادام بستان ع 2 ا

 نحط تا م م تلعو تدأ |اوأ تنس تنأف عيسنالوا |[

 ”ىهلادنتسم نمهلةب الف لرمشلاو كرش ادوحول ا ىفرهط دقو : ”لرشمالوةلرش * نيع ماعلا فرهظي |

 01 ل دلو مكذلا اذه رهظهنع
 2 . الالوا 0 دودتملا فرعالةب الاوع مشى هل لك سل ميتال

 كوه سلو دسم هلاتسسلا/ان نذوةي الالقا ناكل م مواقف ريصيلا عب بعسلا اوهولاقذ

 ا لصالاىلا عرفلا ةيسكم ضنك كاَذَ لصالا نيعهنااالا كارتْمالاالا س دلو ا دب الهلا ظ

 ْ هملعهلنال هنلاالا يكتيالف هبطسراف هلمعوش ى هدلذ هيروص ىلع تاك او دااولا ىلا ولا

 هجو نمانشسسنو ه«نبا هنا لاش. الق دالو هيلعدلام هج ءانبا ن نمسا نم هريغوةدالو

 معمل اهب دروىتل! ةيسنلاناإلا ثد_ ا هتممداغتسا ىذلاوهو هلدوج ولان ال ةمسسنلا“ هده لثم

 رداقلا ىلا رود قاو بوي رملا ىلابرلاو قلايلا ىلا قوا_غلاو دنسسلا ىلادنعلاةبسنا]
 هسقب "الل سلاميراوطالا قهبلقتل بلا دعب م سم عئاصل اىلا عوةدملاو

 تناك كلذلو ةم_سلا تدعبف دسقالنعو ةّوندصق نع م-رلا ىف ءاملا ءاهلاهلامناو لمعت |
 ةمسنلا ىلاىرتالا ادبا ةقان' تناكل ب" اللا يذرمالا ناححولو ةةاخم ريغو ةقلم ةفطنلا

 عئانص كلذكو هيلاقلللاة يسن تبرقف هقلخ أف مث هديريطلا ىسع قلش ىف ةببرقلا
 رذك امو بسنلا عصا ىهورومالا عج نم ةبلسل دددأ ةورالا نم ةَونبلاق مواكنيقواخلا |

 مهراصتقال هؤابحاو هللا ءانبان ذ لاف نمرفك كاذكو هراصتقالالا هلئاءزب ا عسملا نا لاك ند ْ

 مهنة فخ الا سفنىف نكتل ناو ةحدت تناكّنا هلاك وسيام لك“ مت ةيسفاورك ذمسخال
 ندعرن هدو>و ناو هّللا ئع ماعلا داو ىف ”ىبسنلا ىهالا ناك الو ءاوساا ىلع اهينملاعلاو

 || هللا داراولهلودب ةرامعلا م.قو ةراشالا هنن 1ع رمدتفاضنر عت هن : هبال ىهلالادوحولا

 صالاو مودععالا قاعمالةدارالاو داولا ذات اةدارالا قلعت ىنامتاو كاذْزَوْغ اداوذختي نا |

 مك انا ىعسملا صخشأا نيعال ةودسلا مك دودة11ناف هيددارالل قلعتالف لي 0

 ا ا نأ اندراول ىلا عتهلوق كاذكو اهمامت ملاهي الا هذه ري دو ءاشن ام قاذع امم ىطصال لاسقف |
 نيالابوعدملا مهنيا هنال انريغنم هذ نا نيلعافاك امىا نيلع ناك نانا نممانذختال

 || م دنعنمالاندنءنمهذخت اوهلذخت نا نيلعافاك نا ىنعمنوكي امقنال اطرشن ا لعج نمو
 نو هللا دة عوهاند:ءاق هنكازخ اندتعالا ْئم نمامو قا هللادتعامودسفت ,مكدنعام هناق

 نوكي كلذاو ركتااع ىلا فرتسءاق باطقالا ضعب لاح هئاقريجهلا اذهقاسسو هللا دنع ند

 ]| ناسلا نم لصح ناد عبوة مق لامعا هرلمقتلطاب جلا ىؤعذ قباقارتدعا راكتنالا

 ظفللا نعا جبسملا هي عسا جسنلا ناوهو لاح الاب ”هلكلا ىف قيام نيبئنا دب السف لحام
 || ةفاشملاوأ ةرعضملاو أ ةرهاظقلا ةمهلالا ءامعسالا نماَم مان هدي ارابالف هيلع لادلاهيصاخخلا |

 مسالا ورخاشلا مسألا ىعماذهنملاعلا وأ برلا ناكتنوا هللا ناهس ل اودي نأوهو ةقلظا اوأ ا

 !ا نووص ابع ةرعلا بركب ر ناهس لوقف فاذملا اماو كناخسو هنادوس هلوق لثخ لثقرمخملا ا

 كم 2



2 

 انمي

 صاشلا لوقلا اذهب ملابعلا ىف قا هعرشا ذاسا ركذملا اذهمواتفناسالا ف هولعناو هتلادنع
 || سلو دوجولاالا وللا نمب تكا املاعلا نا دةةعيرج الا مسقلاو ناححركذ ”ىا هريغنود
 دو>ومال اهركح امو تاكمملارودبدوجولاوهفهني ود ىوس »مسك ا اخ قارب غدوجولا 8

 نكمملا ةروجا جنبف عرشام لاعوهو مثوهامريسخ !نافهريغلال هسفنل الارك ذا ع رمئا خو هالا متامو
 نيعدفتملاو دفملاف هللاالا هللا ىربالو هلئاالا هتئارك دال مهل وةوحو ردإا اذهاهكك هانر دام
 هلصأ ىلع لاعل اوركَدِإانّ: دودة د نمعهنا ثو- نمروك ذنهوهو لب اق هنا ث- ندركا دوهت ةدحاو

 ميدقلاهترقاذا ثد ل انال ال هفموال عقلا الا تاغ قلسا دوو نمرهظامف هل مك-لساو مدعاا ىف

 هسفندل بحاولاةفرعم ىلع لدنيئانلقاذهلو ةريتعم ىصامرثا الب نمعا |نأف نيع هل قب ناو رثاد و

 اهناكمال دياتسمىلا جاتحت ملاعلا ىف ةنثاكت ارامثال ا هاه ناا لاعب ىتحارثا  ثدشي نأ هل نكس ال

 ءانررقام رك ذل اذه مستقلا اذهل جنيف مانا ىنعا اهسفن فهلا عجرتاع مالا وة ان ىأ هد رملل
 ىاله تناالرو تح املاوهف هبت رك ذنءووهدالا هركذ ععس واو هال اهرك دين ا ليعتسي هنا نم

 با. دريسو هيالهيرب اروك ذم ناكف هيربركذ تحاروك دم نكي ملرهدلا نءني- نا الا ىلع
 وهو قا لوتب هللاو بانكحإلاا اذه نمىلاعت هللا ءاثنا عونلا اذهىف شيام ةمهلالا ءاعسالا

 3 ٍِ لددسلا ىدهم َ

 (+ هللا ناس هلزممو هريجه ناك بطق لاح ةفرعم ىف هن أمعيراو توم_سلاو سداسا!بابلا] *

 ك0 تت تأ أ آ

 هنرطف حيستلا ىلع 0

 . انلعيءاح لاح ناس ىف مثو
 هعجانوكلاوهفناضقنلاه ||

 هسشتو لثم نعهزنملاوهف

 هن زتتو هيل بر هنأت

 هسنو ركحفوذ كل ذب ىردب

 نآرقلا ىف عييسنلاب ىمالا درو دقو نود نيحو نوست نيح هللا ن اعف لجو زع هلال اق
 يآ لكب سب قرا ميبست ىف فئاوطاا مسقنتو رخآ الا سل مكح عضوم لكلاو ةريثك ع ضاومىف
 ركذلا اذهنا (ملعا) اهي رك اذلا ىلعانماكتو اهاندروال لي وطتل االول مدستلا ف نآرقلا ف تدرو
 ديرملاودباعلا لاحرك د امل سااسجملا نسا ىف ىساهتدلافي رعلا نب سابعلا وأ هلاكام هب ركاذلا ني
 هلكك لذ عمو هذ هلك ل ذنب وا هلك كلذ عمن اكن وكلذ ن.دبالهاككلذءارو قلسا ولاه فراعلاو

 نيتي وح مهسفناف وقاق الا ىفاشتانأ مهي رس هلوةب هلك كل ذني_عود وماكاضإامكعموهوهلوقب |
 هلوشو طمحم مارون نه هللاو هلو طم#ت هركذ ام سم ءارو نموهو كبري فك لوا ى1 | هنا مسهل

 دم رسلان ققنا زالوق عج هصسلف 1 ريحت ىف قللا عسنأدا رانك طص ا ليكن هئاالا

 مهصيعست هقفتال نافانا وا ا !
 ةيوتلاههلوق ل شم مي تلا نع عيدنا زع لب ميستلا همس ةدطعت ام دض| دعو 0 اذاالا

 هنا نماثسلا لزئامو قولخ ا هي فد ث د تعن كس زال اهزيي الو هيزنت يستلا ناف هي وتلا نم
 - هلا يشب لكن عرك ذو هسفن دج ىلا هن كلا ذلعجو قول خلا برش و هوالا هتاسالو هيا فت عن
 دماخحلا هذه نع هس نكا دمهم هللاد ىكود ودومشي كت الملا ومدنعنمهلزنا ىذلاءانشلابىأ هدم ْ

 وهو دمع «هست ىأ ني ىهالا نيب عجلاو هعز ولم دو هل ةعب هصساماو هيذك | لب هدم همسات
 هءاوداراناودوبووه ىذلا مانعل | مدعك ة يسن ىفلارتالا يعل دو هيزعتلا نع هيزغنلاو هيزخلا ا

 دروامرارقال وهو هدمح هسا ذاق ءانركذ ام «سفن هللا دجسلب هللا دم سدل كال ذف هيزغتلا ىف ةغلامملا

 لعجافكسلأ لقت ملاك دوجو ىف كلا هيءاسف كلة ىف كيلع هلزن امو ا سفن ىلع هب نا امه دنع ند 1



43 

 أ ١٠ل_ماشم ة ةلكىهفريك اهلا كل وق عا ةماكل اذهل ىت نأ يلَص افا اما وريكسملاوريبكل نيب ”نلذافملا ا

 كيال ملاعل امهف تال مسا ملا عا دن ياست يو ماع ةنيلؤلا# امال نم مس ا لك ىلع

 نكفكنلا قيللا لصون نأ نككمول اذ لصو لمي نأ نكسر الو هءاعمهلاوهانعرصة نوكي أ

 7 اهلل ةظفل لدتف مهقااروصقن هدب الف لصوتلاا ىلع الا سفن ىفةوقالو لص | ىلع انلةوقال

 اظفللا اذ ةيهلالاءاضعالان نم ناكمسا ىانهّللا ىلا * ءارربكلا ةيسسن نم مسهف .هاطعا ام لكنه ىا

 كلَّد الماك اذ أو حرت وبشأن 317 اح

 قديعي نك مص مسا ليهو ليه ل ءأ لبه لعأ اولا ا ني كح رشا اىلا ىرتالأ : ةراكى مالا

 لاول دش ىببأت نم ىلغسلا ةيتعل ا ىف ساسنلاه ًاطبىذلا ار اودو هلفاملا

 :رلض امملاب ىنعي لجاو ىلعا هللا اولود كل ذ نولوةينيكرمش ثاا عسا هباصصال لسو ه.لعهللا ىلص يلا

 ناعالا ىلا الا مهاعدام لسو هلع هللا ىلص ىنل نال مهيلع ةدط ا ضرعم ىف هقأ سف مهداةنعا ىف مهدنع

 اولاَمذ ميسوف:نع هولاق اع ةهل الارئاس نمو لمه نم لل>او ىلع مه دات عا فو مش دنع وه ىذل اهلنا

 : حا 0 رو ميل ا مددعتام

 سفن ىف 1 0 در ةهوالا 3 لأ

 اذهو ةهولالا ىف لاو هنم ىلعا هللا ناالا لم ه ةهولال ملسو هءاعهللا ىلص هئمارب رق ناكل مالا

 هسيبو لك ىلع ريحت له اهلل دس ينال عك لير ول ”ىبنلا لع لاحم

 هعلاطب هلضافملا قد رطب ريجملا اذهب اصفريك | هللا كلوق ىف ةبعرش ةرّوقم لضافماضي ا هذهف
 هدج نمل هللا عدسات ىلع لاق هللا نا ميمصلا ىف هلوق لم قلختا عسجب ىف هّيوهنايرسس قملا

 هلا لوقلا يس نكلو رص_و عسمس ىقهلوقو كلذ ريغىلا هب روهديو ءهرصبو هعمتنكه لوقو
 كلذ لءاقدقلش ف هتايركر مهناذ قربك اوهققللتا ناسلب هماا لوقلا مس نم ىلعا هديعناننا 5

 تاير امون نيخالإا يعبأ سلا هل ضافمريك اهللا كا ذدنءلوقنف

 نوكسف كيلركذ انااا ئركاد فرع ةباعزال رثانم ةيسنلل ةبالق كي كيتركذ ناو كانا ىركذ

 ىلعالركذل ا ىف( لصف ) كب تنكولو ىلا هّيسن نمريك ١ كلا ركادملا ةيسسلاو تاني كاكتزك ذل

 1 دل ضافملا عت ةفث اط نيعسق ىلا هجولا اد ه قعانه هينورك ادلب ١ أ مسعتو ”هل_كافملا قيرط

ن ن هوذو هلئاالا اركاذ ىرتالفركا دوهام ثيحح نمرك اذ لك نيسع هنالركذلا ىف
 هنيعو هود ك يح

 نيتفاقو ذا ذه ف ثكتالا اذه ىلعركذلا اذه هل تنف هسفن لذ ةءال د>-اولانال "هلضافلا لمشال

 ةيسانمالو ةبسانملا دوجو عمالا لضافتلا نوريالرخال ا مسقلا مهو ىرخا ةفئاطو هنمع لسا نادل

 ْ رك اركذلا اذه لا بال ةد.ةح ىلع لكركذ هير دمعل ارك ذو ركذ هسفن هتئار تحف هتاخ نيبو هللا نيد

 ميكروك ذاادسعلا ق- ىنوهو ىلاعت هللا "هل_ذاسة هرم ن ندمريبكلارك ذا اوهلب اذهنملذفأالو

 !| فاصوالا لخ ا دى دها رتام كن الف هتاذا بر بزاو هناذا دبع دبعلا نا ريك اال ديعلا دنع

 هيضتقتاع ا هجرت ىرخالا ىفرثااسولام هلع ىهام ىلع ةَقسشح لكف طق ناك او كلذ ناف

 هل غلا هتف ص هذه نمركذا ذاك قلخلا نمو هللا نءملعلا عفترال تاة كولو لدتا قئاقحافااذ

 (معا) ةدرتقلا ة و ماططس نمو نسر هءلافو هاو اكرمالاناق اهوذدواقثك كلذ

 قلثلل عورمم هنا ىلع هزركذت ةفئاط نيهسق ىلا مسقن اعورمشم اركذ هنوكن مانرك دام ىلع هب زكا ذل ا

 هدم مسن وهوالا؟ 2 نما هوهعسووهودمعنلالا ,هتلخ ام لاعل 4 [بو اا ىلامتهقاناننولويو

 ءالووذه دابعلملاعلاقلفننو دبعبلالا سنالاو نات ةلخامولأقو مهعست نوهقفتالن كلو

 عرتاوالا كالذتحام نواعنالو هنوركذب ف دكم هل حرش هللا نا ثم نم هورك ذ هللا اوركذاذا



 ل

 فورا كلما ملاعب قل اماهنمو توكلملا ملاعب قب اما متدو توري_لا لاعب قدم اماسمند اهمرل ا

 ىلاعت لاق[ نورظتر م*وةو اٌسْغمهرصن ىلع لعجو هللا م هامعانيذلا تا ان اله دنع هاك انادذع
 مجستق تاملكلا» هذهل !والخ ناكمقاالا هلال بعل !لاقاذانٌنورمط-.ال مهو كيلانورظن مهارتو أ

 هسون فدوو هددعأ قلكتا ىلا عت بسن دقو هزيخلا هب رسال ةلاص الاب هزم قا اوك داهاوحواهةلاخ

 دبعلناكاذاق اهلئاق ىلع لكل لكو تاماكلاا هذه عيسن دو ءيفنيتلاشن انس - ًاهلوقىف هنن سحالاب :
 كل ديدرف نا لعالو ىناحيس لاو هنا لاجرلا نم ه.: ءىللق :ىذلاودناكم يدا ماكل نعزي ا

 ىقنف مود نكحالو اوناكث دح موقلا عم نكف

 اقح قدا هللا معارا فدك لهأ موقلا مناف

 قم لك لعلانم اوقر هد

 اهراعصف ِباَكَلا ادهنم ىناثل اباملا ف فاشرمهدم مالكباكلا| ادهىف فورحلا ىف مدقتدقو

 : ليدسلاىدموشو قا لوقت هللاواهراكو

 م (ربك ١ هلل هلم ناك ب طق لاح ةفرعم ىف هنا معي راو نو سا او سداسطنا باسل ) دب

 ةيإ_ضاقم ىجباال ريكا هللا

 اندياقع تءاحإذا حصن دق و

 انملطد تان الان ناكاذا الا

 اماطتو ابيطعت لعفانأف

 اههذب نيعلادو_جوبهناو

 ابحت ىهو أت لعفا نافذ

 ةضورفا ا ةالصلا سمعو ةماقالاو اهل ناذال اوةالدلا ىنامسالو ركذلا اذه ظفلب ةنسا!تدرو

 "ا ضافملا قي رطب باغالا فى أي لعفا هظفلهذهو لعفا ةظفاب ءاسو ةريثكعضاوم فو مونل ا دنعو |
 اذاف لقعام كلذ د_دعامتم لةع.ف تقولا لماد 4 ._فنةدام بسحب ”دلضافملا ىضتقتال ن "امو

 بج هللادنع نمد ف شكلا ناك هلضافملاب هنرأهب ركذياملعرباشملا ناكناقدحالا ريجه تناك |

 لصتسي هير هيركاذلا :راكن او بايلا اذه ركنا واحب دكرغبو رلضافمالا ىربالف ىودام

 ويف انو دس عنف ةلضافم ىرتالف ئ فام تس هللاهنع نمل كلا نكت انما هةدنغ
 "ل ضانملا هضهلرطنتال عورشم رك وه ثمح نم هب رهب رك اذلا ناكناو هللاءاشنا بالا اذهىف
 لنمو ”هلضافملاك وف نم ل_ه>امنوكف دسةتريغ نمهلعمالاوهامهل تن ”هلضاسفملا كرتالو

 ناركاذلاواريشكم نا نيرك اذااو ىلاعتهلوق ىف يه تاريسمااهذهو ثلاشا اركاذلا اذهلع تحت اهو

 رلضافملا قيرطب هظفال اهذهركذ نمف (لصف) لقفلفاذهر بقنا داتا دركذلا نم ةركلاوهريسملاف
 قل اىلالوذفااو هنن ل ضافلا مجري مسق نيعسق ىلعهلاشماو يذلا اذهىف راضافملا نالعا

 نيوسق ىلعوهو قالا ىلا عج رباب دبنلف قلنا ىلا لوضفملاوقحلاىلا هبل ضافلا عجر مسقو
 هظفل ىلا عحرب ىذلافء اعمالا نم هلغفلرم غ ىلأ عجرب مسقو هظفل ُثدح نم مسالا اذهىلا عجر ١

 ربكلان وكم ةريك لا راسإلا ىلاعتهلوق فريك لاكو ل ا«: اريبكححلا ا هنا ىلاعت 0

 لشفأ تاذلابوهاموءابريكلالوصح ىف لمعتريكتملاو ريبكوه ه ةةلريبكلا نال ريكستملا ن ملضفأ

 اقفل ىف هلوّزت ناك امل هنال قطعا تاغ :مركسلا اكان و باستك !لمعتلان اف لمعتلابوعامم
 فصودق هناك سوهو مهتم :ل_عالفقولخلا ةفض هنا قالنارثك او رظنلا باضا دقتعن امىلا
 نر اب عمألا قي رط نءموقاهب ل ضو هشضاوعمط ىتح تافصلا ُكِلَب هسفنمول

 اهتلسن ناف ةسع-الا فمهعم كرش ا ناو هنا مهلعبل لوزتل ا كلذ نعريكسلا ةنقص ىف ىلاعت مهل مأق ةريخلا

 ا ...٠ ل اريككا ذه لم نوكمذ قولخا ىلا هت ةكت سا ىلاعتهنلا هال

 روجعم
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 اذه فورحاماو فورعموروكنم الاملاك ةركن نيع ىف ةفرعموريكشنيع ىف 25 رعتو ةفرعمنيعف |

 اهتروص ىلءلثمروهظةدائزلاو اسيفةدابزلا بحول بح يان كل لك م ةدازملافلالاف ريعهلا |

 قاخاماو قداماو تراماو دثعامأ اديأنيفلالا دحأ رهاطلاف ةنك اساسي فلالاو ناغنلا توكمف

 ىلعلدي امد_>اولا نابجومامهو رخأتلا ةبترنطوم فو مّدسقتلا ةمر نطومىفوأ بجوملاو

 هنعربعملا قيقلاوهو ما دعالاو اني وكلا ثءاملا لعلدبامرتن الاو ف.عضلاودوداح الا

 ىاوهتلاالاهلاالو َنيّداعل لأ ساف لهم لوزتلا ماقم ىف نابجوم لان اذه نوكر دقو : :زم_جماب

 هؤاسلواو هللا ن ودا لم ىلعال ا كير مس !ميسو تاجردلا عسفر ماقم فنو دقو قا هناىلرو |

 هات او هَللاّداح نم لدم طسولاوهو خزربلا ماقميف بحوملانوكدقو باتكجلا اًوواوولوا

 انناخ سولاف اكأن رلعاق م -!بجوملا ناك اقم هرودصق ةبهر ةشأ مالو ادص مكمل

 ادلة وعد بج تحف قا نمرهاظرثاواقح تما فب بجول اناا ادا ١

 مسالاهلادباداالا وداعا نعاماو ثان عاما كل ذو نوكسف نكقلخ ف ق- نمرهاظرئاو

 قداح لاو قاشو ق-> ثعاسلافرخ الاو لوالا ان وكي ثعاملاومدقل والا فهل سارخ الا

 قلذيالا نوكيالاهلاهنوكث مح نم هقنابةفرعملاكق اخيالا ادرغم اق نو كيال هناالا قلو
 راسولاك لثم ىف ةيعسطلا فاالاامأو اديأ لمع ثيحرخ اق لدن او قاخ ىف > ىهف كل 3 نمدبال
 || عملا قرغملا لص الاوهوملاعل ا ىئقيف اهةرفيوملاعلارهظمف ةعسطلا عم ىذلادحاولامالاو وف ||

 جتفل اوهامن ا عسجا قرف ا سمالا اذهل توما واهم هسبشنلا مكح ىلع ر هظتاغاف ةدا نه لكو
 0 باذع ف نيعو ىلعوهو بادعا |غفوهوءوسامو ةجراوهوّريب امم خقلا نوكيدقو لصالاوهو

 | قملا بناج ىلا اهاسسوهف "هل عءايوهل_عواو ىعسي تلا فلالا لثموهو ىيسطلا لبملاامأوىث
 ءاعسلا ىلا لوزنل | ىلا قا ثءاروهفركحذلاا اذهىفةروسكملا ةزمهلا امو هف ل هواولوق لثم

 || هرظن ناووذقلخلا ثعادناكاذاامأو قا ثعافاذه قالا بنان وكام ىلاو امثدللا

 ةلكفو يقئلاىف ةر وكم يميل اة نرخ هربهلعلسصختف لمعتلا ىلع هثعبهسفنف
 كانه نكيو ناوهيدشتدوجو عمزية كير علصووهف لصولا فلالاامأو ادبارو كم ىنتماوتائالا

 | تاحردلا عفر نم طسولان ءاهنال ةتوربج ىهف فاالا امأو لصو ل أ ال عطق فنلا ىهف هماشلت دوحو

 | تنثملاو ىننملا فنيتماكلا| نيتاهىف ةدلصا ىهو سذنلا ىرحت لونا نمر دصلا نمابناذ ةيتوكلمءاهلاو
 لزتلا افةشماشلا نيرو رووا لا ءلاماها 00 ىثد 0 خذت 0

 ريغ تيا قالا عاملا لك لد نلف ا وه ىتننالو قطا تسملاذا قالا 1
 هي رالاتاماكل ا امو مح

 ةادالا تءاحامناو اهم ىد |ام هناف املطي ىذل | هناف هع تلخ د نا مكحلا نكن اف هماع تاخد ىذللوا

 هم ص نيدعتالا هماع تاخد ندف ةادالا تاعامو تبانو اهنم هلع تاخد ىذلا نأب عماسال ةفرعم

 نم اهربغنم ةصاخلن | ةادال | نيعّت هماع تلخد نعو بتارملارهظتةادالا.فام ند امو[ لمسلاو اولعا

 تعسو ةجرلا ناف طق درب وشيال ب ادع منام هنافاندنعالا طق ةمسرهب وشدال باذع فو ةجر همف

 هلاال همن ام ضعباذهف ثدحماب يدقلا )علا د وجو طشسراو قلاب راما دوجو طترااك تاودالا

 ا يار الاهجولا هطعن الام هدجو لك ىطعياوجو نوثالثو ةَبسهلو ىهلالا لعلا ن ههللا الا

 ليزوعلا قب رط ىلع لمعي نم ميسنت فورملا ايكيا لماع سآمنلا بانىف هو>-وملا

 فورحوا ظفالا فررح نك اوسنامالاو فثكلا لد دنعوان دن فورطاَناف ةقشللا ىلع ذ

 دم هللا جست َةَعطان ةمح ىهفةربدم حاورا اهرودل معالا "هل نم معا ل.ل فورحو ا مقر ا |
 ةعناطه

 مهل اهب ع "9 ٠
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 م ( هلل اال اهلا ال هريه# بطق لاح ىف نأ امعراو نوم او عبارلا باملا) *

 تاسئاو 8 هريدت» نأكن سم

 ان علا دع انش هدقنامو

 تاناديدس ىذلامامالا لاذ ظ

 تاذإ تاتا دوه ف هلاهو

 د كي عفش هل سلو رو

 ةفصنمتعنل ادو-وىف هلامو

 تاوماو ءاسحا همفمهتعنف ةراكدم هد للا أت

 ناكام ركل !ناثركذللا نمدبعلا ههزالب ىذا اوهريسهل هلا ناملعا هشنالادلا ال هنا لءاف ىلاعت هللا لاك

 اهنملسقي الف ةبهلالاراكحذالا هسفن ىلع ناسنالا ضرعاذاور مارك ذا نوكتال ةمئتتر كذذ لكلو

 جراجالف سافنالا عم هيلع بانا وي لازيال م هلهلوبقركذاا ىف دل قلو اذ هدا دعتسا همطعن مالا

 بحاصوه سلفا ذه ىلعركا اذلا لاح نكيرل مو هسقوراّتسالهنالا عوفالو ةلْمتب ىف سف: هنم

 دّللأ ىهسموه د_-> اولالانوكنال ةستسعىهو ةهولالا هزل دلوقتد هليا الا هلا الإ هرك ذ ناك رك ريحش

 تشن نا تشالو ىفاشلا نب هنع انت نع ىنتننالو اهتشى جا ىضوايفنتى اا ىف 0 زل اهدكفو

 | ىوساه دوش سلو اهدوبشالاركا دلل حالف وهام كل ريغ اهل اهيفنو اهل اجومشف تنثملاتدد

 | بونملاو بوسنملاو ةبسنلل مكحجاملاو ىدعرهاةبسنلاو بدنالا معلا اذه مولعم سلوا يلعلا

 حصالورثا نكي قابلا نودةثالثل اهذه نم ادحاو تدرف امهم مكسلاو رثالا نوكي عومملابو هنلا

 وهفدحاو نع ناقد اوالاردصام هنا لوي نمل امال ةيدح الانال ة درغايداجالا ناك ذهلف مكس

 دارا اذااهلا مست تادنءلوق:ىهلالارابخالاو را

 نعال درفلا نع نيوكل ارهظفدارفالا لوا هئالئلات ثلاثا اذهف نك هلاك نا هانا ذهذ امش

 ىهبلا لك ريغ نكي ل نكن عنيوكتل اننْوكملارهظاذاف ةدحاو نيعىلا ةعجاراهلكه ذهودحالا

 دووطلاب عرمسا اذهل و ىهلا ععسالا ن وكمت ععسام ها كىهلا نيعي هرظان نكمةروصل نك ةروصف |

 نوكم هيف ئفنف للان قطن نأ ني وكستلا ىف هلاغس لوتلاو هللوقااولئاقلاودارملاو دير ا هال

 قرر فراس ءركذللا اذهلو نهاعد ىذلا عماس !ا هلال ايعس كني أب ّنهعدا هَل ن ذادارت اط

 هدم !اوةبعبطلا ف لالاو هداز ازا فاالا فورا ند هلو ف» ؛ رعد لاوريكتتلاو با الاو ىننا

 اهتم نلا لباقي دحاو نيعفف كولا حسابنا داب مم

 وع سلام ىلع عال .طاوهف ىنلا ةفرعماماف ملا تءاثلاوب تب ثلا ئتماو ىلا تايئالاوتامثالا |

 ضء:مزتلا !دهلو المعلا هنكل اف و وه هنا لق ىذا ناكححذ او وهنا هيفل.قاسف

 مزتل او سل دنالا برع نهب رعلا :سابعلااانأ ان شرك ن لا اذه ىلع تاز و هللا هتئاركذ هننا لهأ

 اماوهريغوىلازغلا دماوب ا وهو ةصاخلا ةداركذ هولعجو ةبوهلا ىلعابتل الدإ هلثا نمءاهل |نورخآ
 تاذلا ىئنم مدعلاو هتئاوه دوجولا ىا ىلقءل ارظنل ا همطعب امرهسغ ىلع هقناالاهل النوم زل فرباكالا

 دل اوهوةركنلا ىلع ىلا هجووىاذلا تائالانيهلاوتاذلا تاان”تباثلاو ىاذلا ىئ جلاب نيعلاو

 [ئث نمامونئن لكاتتنال كاوهو ةركلا ىلع ىلا هج ولاغناوهقناوهو ةفرعملا ىلعتانثالا هوو |
 هلف بيصأ ه4 نيعتالن مهل الا نالت ركتلا ىلع ىننلا هلع هولا ذهلف همعّدي ةمهولالا ىف بيمن هلوالا | |

 سدني ل تصحو هللا عم هز اوذر ءاهلكع ءامصت الازاح نههلالاناوفرعاملو انهلكع ءامضنالا

 لق لاق اد -هلواهتيعوهل هتسا اولإ ىلع لل- ادن ممسا لكف هاا لكلا هلفا هس ءايعسا نم الوم

 ألا هلهنوعدت الكم ىعاذمو سل اءاهسالاةلدفاوعدتامالا نجا اوعداواهللا اوعدا

 ْ ةركلو فير عث نيع فريك هالاذ ىئسلسا ترا ىف هلك للاسعلاف هلك ملاعلاءاسم- الف ىلا امسالا |

- 

 كم ا م سام ل ا ل هادم م سس م وي سس بج بيرو وج سم

0 
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 ىرالأ 5 0 كل ع اروغمكؤام صا نا ب .أرا لق نإ هلا .سنلا اد هىلع

 ناكولف تاذلاب هللا ىلا ااا امهئلاريغ ىلا اشي هدار طضال احدا 0 مياعتري غنم هلكدوجولا

 ساريصل اورب_.هاىلا الا زر ف عجرتال كلام ئزد نوف ةّماعاا لوقودو ادب .ىح هفرعام اوك

 مدق ىلع ىدلا بطقلا إءنيعاذ هو ىريغ ئاموهات آلوةيرويدااناضيأ ىعستف رباضيلا ةفضالا

 ملسو هيلع هللا ىلص حلاص

 يح ُُ م به اسف

 نر ىلا انئاذ

 بسمغعود- طع كارد نق ا

 بسر هيقاما_مق باطشا

 ااا ال1252 515 5 ت1 ١١5

 ىلع مك اح فرطا د7 22 حور هاكدو دل أةقر عدو مولعلانيراو هونيهاربلا لع بطقلا اذ-هلو

 ركفلا هيلعيلاغاا معاتالو عليو عطيالو مطب ةعسسدل | مخ هناردا نيب ةعب رشلا ديم ةعسالا

 ف تزل ىلا ةركشلاو رس جل نك راع كل هخاولارومالا ف لوخدلاو ركذتما

 َر مل وقلاناو ىثنملاو ل_هدفملاوريدملا مسالا ةمولالا ء( بالا“ نههمف فرص اعف هف ذرصتراك ١

 | نازملاى رن نود هلت نمئث ىف قملا ىربالو لدعلاو ,كحملاو دمعملاو ىدبملاو ٌىرابلاو

 نضَراو انو د ةرودوح حهرو فرحو ىعمالا مام هلال عفرو ضفخالا مامن تا
 عمشلاو رشع لاسأو رحت رح لاو رتوالا ايرتو عفشلا ن :مدخاو لكو عفشالا تاق هضرثومو ريومَد

 راثلابلطودو 0 عفشلا بلطد عفشلاف رتولاو

 رداظ هز وىف هعفشف

 اهراطمان ندهسل | تداحو

 اهرابخاكضراتثدخ

 حرد ئههعفدقهرتوو

 ح لص سعان ناك امم ناك
 جمجدن لك نددتناو

 جملا اهيف قط اريغنيعب
 2 ودم هلكشد ملك

 حرفلا نيب ىولعلا مل اعلا ف

 حرخام هتقةحاذاهنع

 اناعات دهان
 هدلض اهي ضل ناب
 ادبامثراصاالا ةهزنو

 رهاظ نم نيعللأم لك

 ةرطفلا هعيرص ةيوقنال عنصوهف ةيلمعلا ةوَعلاَو ةيلعلا وعلا نتوقلا نيب ب تاظقلا اذهل عجب

 هذبهفانصالكو ةمهلالاو ةمعسطلاو ةء.ضاررلاو ةمقطنملا م ولعلا نم مىنهلا قوذ لعلك قالو

 قالا ىلعالا ةلالداهل ىأرالو قا ىوسا هاعرامو هللا نعال اهذخ ام ةيهل | مولعهدنع مولعلا
 هقا رغمسسال هريغ ىل_ءالالداهل فرعءيال هللا ىلع ةلال دو هنآ هلإعلا كلذ نم ”هلكضوا لعل كف ا

 ءمث لكىأرف همامع مح 5 موه هنا هسفدجو لب هفوهاعث ل معتدل نكي لدا ع بوذحي هنال هللا

 ْئء ريمجلت يك قوهامتااهدسفتس ىتلاةدابزلا ىأرامب ةطاحاذي مر

 مول_ءدق هددع ن 01م ءةدابزةدافتسا لكو امتادةدافالا لازتالفامتاد عون هناقدو>ولاىف

 تاك | ىلعمركذ دهللا ارمسام امطةرمشع ىتالا لاو>١ نم انركصص ذدقاذهف هلادو شم هباملاع زل

 ا تحاصوهو دد_علا نمدحاولا هل باطقال اءالؤه نم دح اوقلضسلا ىدهمو»وقملا لوةيهللاو

 هن املاهلريدع ىدالاو رشاعلا ىلا داو لك اذكهو ددعلا ند ىناثااهلرخ وصلات ادحوتلا

 دارفالا كل ذو هلدبا-مالامىلارمثءعدح أن مدا د_عالا بيكرت مادرفملاو فلالا لرسشءىاثلاو
 هرطسام هللا نع مهق نم مكحاراو هللا العد دحاولاة :دحاو أرك ت1ا> ا نرعرس نيل افا

 اقلاو ناثنملا 'ترككا دس اولا" تانسملا كولا هنا كلا

٠. 



 ل

 ديع_كاملاغلاف نارقلا ىف ةروس فرش اةرول هذه نال ب اطقال اري اس نمةروسلا هذ ب فرعا

 مولعه بطقلا اذهو ةطساوالب بثكلا ىفهدابع ىلعةنلا ىفىلاعت قطا اهؤرديىتلاةروسلا اهناغ
 ىثطب لاف ديدشل كيري شط نا ًارقياثراف ععمدقو ىاط#لا ب زئونأ لاق اك ةدوقلاو شطبل اهل ةجب

 هشطب نمواشا هديعناسل قع مدل كادوا كفا وف هللان وطي نم لاح هلاح ناكو دْشأ ٍْ
 براقتبالا ىهلالاهدبعن اسا ىلعهشطي نمّدُسأ ”ىعسطا اهددعناسل ىلع هشطب مهدمعن اساريغب أ
 فراعنملا اممم موهفم اود ملعب, ىتاا ةطاحالاو هيزَتلا سلو ةطاحالااو هبْزمَدلا ىف مإمالا اذهلعرتكاو أ

 دو>ولا ىف هكراش لا مدع ههيزنتن ا كل ذو ةطاحال ا اعوه كل ذىف هلعجو فراعتملا هيزنتلا هب زنتوه لب

 هرهاظ نعهنم نطب اخ ههجووهورداظاا مسالاوهامنا لاعلابد دنع هنعربعملاو هريغ سدادو+ولاوهف
 اهقفاووءاعسالا لب است نختاذللاو مال .الااماو هنع سغبوهلرهظف هّيودوهو نطابلا مسالاوهف

 || ىلعل او اهتعرتسا اهلف ,معاهزنمابم اطمح ناكفاضعب اهضعب كر دا تاكشت ىتا !امنافروصا ا ترثكت اهو

 ناسنالا لون مهعمس اموهووههنا هلع عم هلاحر كتف ترودت ىتلا ا منافروصلا هيلع فاسق اهف

 سلوهوهو ا ذكه ىسفن فرعا تنك امو "ىلع تريغتاهاف ىسفنرككا نامزلا اذهىف ىلا هسفن نع

 هلاهيلع ةي'اعسالار وصلا فالةخال لب اهل |نيعلا ثح نمو ناكمالا هلءام-ال | لكشت ثم نك هريغ
 نيزعلا همك تعناكمديقا او تود هل اتوعنملا نكمملاو ناكملاو نكمملابجاولاوهف بوجولا

 مهر نمركذ نم برا الاءاعسالاروص ىلعدوعن ريعضلا مهئنأب املاسقف مدقلاب هفاصتا عمشو دسحلا
 كد نم نججرلاالا لوالالثمريعضلا مهبنأ ايامو نج-رلا ةروص دنع ثداوهف ثود باب هتعنف تدع

 ناكبْزرلاركص ذناسا م3_:ناف برلا ةروصدنء ثداحوم ثودحلاب هدعنف ث د# نجرلا نم

 0 ركذلا نم اديأءةقنملاف اوس را 1 دان 115 فتم ار دار فراك

 وهو امهنمرخ اللريصبلا عسعسلاوهونآر تلا وهو امم مدقتمالئثهلثكسلف نافرففائلاو |
 ءامسالاروص لويقبالا سلو ملعْئ م لكب وهو نطانلاورهاظل اوهاكرخ الاول الا وهذ ناقرفلا

 بلقب هناورهدلاب ىبست ءارتالا هنعالا نوكتن ام الودلالا نك لاكاخ هس هال رص اف ةطاحالا لكو ||

 تاعاسلاو مانالارويسلا فالتخا ىوس بلقتلا سلوراسلاو لملم اريغره دلا سالو راسهنل او لمللا
 هحو نمو ةعاسوه هدعو نك هانرك ذا لمسصفتلا عقورهدلا فورهدإ!نيعىه ماوءالاوروهشلاو

 ” ١ رودوالوصقواةنسوارهشوا ةعجوارانوالملواموبوه

 هل سل ّرْش لكحو هلوذ ريخ لكحف

 هلوقهأم هدّمفو هلكدوحوألا وهف

 يلهج نمله | | هلعزم هلعب
 ةوالاوحا لك قف هءانأا ءاف

 ير د ساس م قمل انو تاق

 كلتش تلخوو

 بطقلااماو +« اهلمص اهتو اهترثك ىلعاهلكهمولع ىف ها رجماذكعو بطقأا اذه لع سافنا ضعب نما ذهف

 ىهوكلملامديبىذلالراست ةروسنارملا نمهنروسف مالسلا هلع بع مدق ىلع ىذا اريشع ىناشلا

 ىذا ىانجرلا قاخ ىفىرئامدل :ىفاهلا دج ىرظن اهم اد دعيهلزانمواس مرافق ن نعلداحت ىلا

 رصبلا عجرا م لخدلاهنمنوكأ اللخ ىعيروطف نم ىرتلهرصدلا عجراف توافتن منابعلا هكردأ

 نعادمعبائسارظنلاوهو رصنلا ك ملا يلقن ليلدلا هدمت جتا رظثلا ىلعه دشنت نيتك

 «وهدضص تعمص وأ و

| 
 ىرغ ا منافةروسلاهذهىفةنآلكو امعل ا دكردا ىأ ىبع دق ىا «ريسجوشو ههشوا لخ دنه.فذوغنلا ْ

 د رش
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 اذا

 امناو الكت سم دوجولا ف عون لك ص اخ الو دناكذا ماسلا نم عون لكص اخ اروهظا
 فدك ن وفرعب و هداسع ىلع قمل لضةنراعمش قوذإاب لعنملا ىلع لعافلا لضفرهظمل كل ذل ءف

 نسحا هلل ار ايت لاقو نيطلاْن هقلغذاو لاف قاخلا مهلا ب سنو م4 دودع ىف هعم نوفي

 | دايعلا نم قاما ودوم نعق انعام قاع ىلاعت هنافاةل> مهتسحا هللا نيقلاخ نارك ذذنيتلاسلتا
 سلق للا قلو اهاثم عدسو ا هانم قا نأ ديرب ةدوحو هنامعا نم هزوصتٍر وت ن نعءالا قلل

 لالا هوكياق هنمعو هسفن:ىف هملعقولخلا كل ذوهام ىل_عقولخللا قلذوا عدس هناذ كلَذك
 اهدا ا هْنّوق ىف سلف تاكمملا ع نمءاثام ناعا ىلع افك هقاهفقونغداجالا ىعس قلعت دوجولا |

 ىهو ةمهل اهل ن كل: ةرشامملاب ىنعا ةنكمملا هَسانلا نيعلا كا :اهسلت ىتاادوجولا ةعل دس سيلىأ
 اهدوجوب هّتم_هقلعاذاف هقح فلام كا دنا لب هنال هنماهداح اةداراالاهدو-وددارا

 قانا ناسا ىلع لوقلا ناكح اوسولهنا لوقنمابب رلوقولعتف نيوكتلاءلوقلا و ودا نمقلغت

 اذكمتمميتالف لعفدهاشلا فلا ق.فدبالوئشل اكل ذنوكسف طث اسولا عافت انوا نم ناكوا
 دبعللام فرع كا: فرع نم اذكو اذك هلوقن معقل اذك ذك ناقلات لاي اك:ناواذكو

 ناك وم ا نوت 1١ كإةنيعرهظاذاف نيقاالثا نسحا هنا لاك كا ذلف همف قمللامو نس وكتلا كاف

 ةيلعرومالدا دعت سالا بك ىلوالا ةسترملا فعاواهلطب هجازهنال هت ىهدملا تفوشت
 هسفرظتاذاف كلذ ةرودب ماعلا فرهظ.و بدتكملادادعتسالا كل 3+ طوان يسع ةبتدالا

 نعلزان هنا هر ظمانطء اع هدانءةدسا ىلا راقثو قئاقكاب لياعال ىذلا ”ىتجالابىعاو ”ىبنحالا

 : رظنلا م ةهبحاما ارهظاك سل هسفنىف سعال اذامفروظ ىلا ة.ترلا ىنعأ كلذ قوفهثندرو هتنر

 ! 1 ىذرعلا دادع:_سالااماو قاذاادادع:سالاوهامتا قلل تا ىف يوما دادعتسالا ناك

 قلل ارثك !نعملعلا نمردقلا اذهباغو :ىناذلا دا دعت سال اهرهظا ةّر ىضرعل ادا دعتسسالا لب
 نا تش. الم امسن أ بتارما نم ىطعاو اهمكح او مولءلارّوصت دقات اسا منعش اورب نأ كل 3 لاشم
 هلممان ل نعل >رلا اذه طحدقهنالاقبف هسرلا كإد هني هنياغنوكحو نأ مولعلاو لئاضفل اءذه عجب

 لا جلا لئاضفلا كات نع ىه هاما هر نأ ربخ مع دنعلمو هس ىف فدنا امو

 نم نكي 0 ناوةالولا نمناكن ا اهياءناطا_ سلا هالو ىتلا د: لنا ة.ترملا ذها تاج نمو اهمكحا
 نيرا فرو كرما د ع .ف لبق بصاخاان هز“ هل اود #ه عم امس لانالو ةالولا

 لياملا لماعي تقوفف وتقو لال ا: لكلب انين لماع تأ تيتا :دلاناودو كة ىضتقا

 ةرخ كل نطوم فال ل ال_طايريغصل ا ىلد اعبي تقو فوراغدأ امريغصلا لماسعي تقو ىفو راغصلاب

 لوي ن مان دلا ىف ىأرارظا لل ارظنولو ةراسق-ان لماسعي اهب ريقلساو ةماظعلاب لماسعبار ريظعلا ناف
 اذهنوكال 5 ىلا نم مظعاو ءانثل اوهيزختلا ن هدي قملب ام همف لوي نمو ىلاسعت هب قمليالام هللا ىف

 لتعاامو هنم مدام هلكرهالا عجرب هللا ىلاو لاعلا ىف ريت فيك ومالا لعن طاوملا لعن دب دنعلا

 ناف ىلةعلارظنلا هسسذةقياعالا نطاوملا مك لم_ب ىذلا بصانلا ىلارظت او بصانملا ىلار ظنتالو

 نكمي ىذلا ”ىلةعلاز كرفت امعت اذك ايندلا نطاوم نا هلّقعب لعالتاعن اكحا ذاراطانلا

 عم لقاسعلا نكمآو مجالو لهب سادومثلانيعفزاوملا اذهناق ملاعلادارقا نمدرف در لكف
 1 لاا نال لقت ملا لكامل قامتال هسفن هدضوهام لعرعالا ة دوم أف لاخلا عقاولا

 :؛
 نال اهعوقر فاه دهمش نمزيبو هند قرفالف دوجولا ىفاهعوقو ىل ايت انام ا

 مح ضبا دوف هيلع هللا هعلطاو هب فوك امف" ىلعلاز اولاع 1 اذه

 ههيرو سف * (مالسلا هلع اص مدق ىلع ىذلارشع ىداحلا يطل اماو) < بطقلا اذه

 ناطقال ارث اسنودسطقلا ادهنالعا اهيا ددعةلزانمو مالا فرمثلا اهلو هط "ةرؤس نا رغأا ا
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 : بسرتلا ىف عهدس الاماهب عقدي ةردحسص تثلخىبلا ةكئالملاءوع سان امال امالا 2 قيملاذا كلذ دعب 1

 : | ريخأف <ىلةعلازاولاىن كلو هيمامقلاو كل ىف هاك الان قط ادار نا عمتك الم ابالا ”ىهلالا

2 

 ّ؟

 معاموةروصلا هذهب عقر هنا لعامالا لاقامو هلااكألا عّمب افقي ناك فك قوؤل ةاولا ىلا
 فيك ىلو اتي ظناف دقة ةساثلا هنمعفالزا هده اع هملع هنأ هسقن ن نم مولعملاهاطعاامالا

 || هب تعي بلقدل نمت هللا نع مهنلا لها نم مكاءاو هتناانلعج باقو مهفىذلاهتئاقح رومالاىدست
 بطقلا امو * ناثلانم هنوك قهّللا هندح ا دمه شو دو هللا تاطقت عملا قلاو هللا نع

 | هكزائمو ماصتعالاو ةىدعلااهلو فهكلاةروس هتروسف مالسلا هيلع طول مدق ىلع ىذلا عسانلا

 وهفطا 0 كلا ءوسىلا ىدٌوِبام لكحنم ةمدعلا هلاحاماد دهب

 لئاف نم زع لاتذ نبأ ىف هرصحو هللا هسعدقو ماصعالا ع هلعو ادباهتقو هيلع ظوف#

 سانلانكاعص هللا لمح اومدتعاو ىلاعتهلوقوهو هلبعرخ ” الا ماصتعالا وهتنان اوعدتعاو

 هللامادتعالانيعوش هللا لب ماصتعالا ٌنالاووهّلا لمح مصنعا نم مسهتمودقنان مصتعا ند

 ئزذلاقيرطلا وههتالس نا نيماصتعالا نب قرفلاو نيداصتعالا نبذه نيب عج بطقلا | ذهو

 هعرشأم ىوسهزح نسلو هعفر,حلاصا!لمعلاو بيطلا ماكل د_عدي هم .!؛هلوق لثم هملاكي حرعب

 وقت نط اتي ل نع ضفج لع حجتسي هلق لصف كلذأو بنفو مسوتف ةيقسانلا مهقلضاشتو
 | ءالؤه لثمؤ ناميالا ف لالا اوغلب نيذلا نينمْؤملا لاح هملعو ماصتعالاوههبْكَقلاو موصعملا

 ماصتعالا اماوهللاب اودعتساوهلوقو نيه فن لاداو هلوقودو هللا لمع مهماصتعا3 هللاءنوعدتعب

 هقلخ نمئث همواستيال هناف كنم كي ذوعاو ةذاعم_سالا ف ل سو هملعهلنا ىل ص هلوق وهذ هللأب

 ناسنالانبب قرفب لو قلسا ةروص ىلء قولك هنا هععمىف لصحاملنانالاناف هنمالا ه.ذاعتبالذ

 هنكلودل عقواكودامو ةروصلا ىلعوهاناسنا هنوككن ان الا نا لت ناو. ناسنال انيبو لماكل |
 ةروصلا لعن وكب كلذ دنعاهطعااذافاهلوبق نم عضم لاهيطعأ اذا ةرودال لب اهوع ناس اوعامج
 نيءولافصتوام قا فربدتالاةروصا ا ىل_عوه نم فكرمتيالف ءافلللا هلحىف ّدعبو

 فر دورك ام نمو فلكم ريغو فاكم نم. فاعلا أم هحو لكن لت تنآوهيقوهنلعلاعااوذام

 كَ هاقلاف ةروصلا بحاصودو ةغيلل الا فاكملالانعلا نم فرعدامو ركس ام فرعبالام نمو

 1 ومى هيرهظي نأب هنمالا مدتعيال ةروصلا بحاص ناكأ ذا هتئان مت عملاق دبعلل الراكنالا
 اههفرتسلاهل لب دبشم لك فاهيرهظيالو نطوم لكقانبب سنت ناد سك ه-ةفصتناكن او هنلع
 هللا الا ىربال هنا هداهم ناك ولو بدالاب هنعربعملاوهاذهو تقولا هب مكحام باب ىلكلاو

 نما نكحاو نوكيالف راكنالا نعفرادا!اذهنم مظءاوقملا دوجونعملاعلاّن او هللان

 بطقلااماو *« ةمئاف هتحو ىلاسالو قلل قج ىلع قم ركش وهف مانقملا اذهدل عدنا زاكنالا ١
 تت وطااىفماقلاولاكلا اهلو ماعتالاةروسهنروسف مالسلا هلع دود مدق ىلع ىذل ارم ءاعلا |

 قولؤع لك تمس ىذإ!قاقعسالا مع اهنم ةج مولع بطقلا اذ-ها واهمآ ددعب هلزاممو

 [هنلخ ئث لكى طءا لوقف قلللا قاقسا امآف بتارملا نم قالا كلذ قت سن امرلعو هقلخ ىف

 | مك دىاولغتالٍب اتا !له وهر دق ق> هللااوردقامو ىلاعت هلوق نما ءلعهسسنتلاف بئارملااماو

 ل اطعانالا ه هريسغ نم لقاعلا ماعلا زيت امواهنم هصقتتوا هنن ىلع هدب نتناوهو

 |لتاعرغو فدل لمعي لوو 0 هقلخ ئذ لك ءاطعاو هقح

 07 مات نوكي نا ماقملا اذه ىحاماذيالف

 | مادمورعالا كوالا وه ىزلزلا ةةءرطلا ىهىَتلا ىللملا دعب رطلا هذه ىلع لواسلاو ىمظعلا
 | ايناهجواي احور اماحتلا اعلا نب لعج هتبنر ف قلخ لك لزناوروصو امور ملاعلا قلخ هللا
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 | الا نوكيدسةف ابطق رشع ىثا لمك, نا ىلاددسعلا بتزت هر ديرا امنا نامزلا» بيئرتلا اذه نإ
 أ لدعلا ىلع هعلطاؤ هللا هغقوادق نم م-هوتي الئا كاذب تلعاامناونامزلاب لقال اوه هريغؤا رشعأ] ٠

 1 بيترت هلا تنل كل دلف ممنامزا بدنرت هنا مهمفدانقس ىذا ا تتترتلا | ذه ىريك ب اطقال ا ءالؤه نامزأ

 بطقلا اذه هللءيف هتناال ا هليوأت لعبال ىذلا هللا مالكن دهب اشتملان لعل !بطقل | اذه لاحو وغال ددعلا

 ناكه جو ”ىا نم فرع هقب اشن ىفاكسحم هدنع ن وكمف هلا مالعانالا انا لءيالو ةصاخ هللا مالعأب

 ( تان اك هي الاف هيأشتلا هعم عقو نم نيب وهّللا نيب تعج ىتلا ةبسانملا ملعهل لصف هيف هياشتلا
 || ناف ةمفخ ةيدسانلالا نوكمال ىذلا لرتشملا ظفالا ةلالد قب رط نم هسشنلا عقووإ انهاكهسشنلا

 | هلوقك ارون رونلاو ارونلعلا ىعستف ىل+ لعالروذلاك ةيفخ كارتشالا فو ةلج ه.دشنلا فة بسانملا
 || لارتشالا فو اندامءنم ءاشن نم هب ىد_مازون مل_لاوهو ىولا ىنءي هانلعجو ارونهلانلعجو

 | امآوهنلا مالعان ةيلج بطقلا اذه دنغ ىهف ةمفخ نيعلاب هس لكى ةنمعلا ىف ةمسانملاثنيعلاك

 قئانقث ءاسنلاّنا لعنرلءلا اذه نمو معلا اوفداصناو لع ىلعمهان كلذ قرظنلا لب وبلا باعصا

 || ضراعلاب ةئونالامكحو لصالاتةروكحذلا مكح ناك اهلف مدآن م تقل ءاّوتن ىزتالا لاجرلا
 هضو* نأ لعفتملا نم قعافا |ةقمق- نياو ىتالاو ر/كحذلا عمج ناسنالا'ناف هبا ثنملا نم ىف

 ةرود هسفر_ظف 'هسفنىفلاعفنالا ثدحاام لواهنا كلذو هلك انشمىفالا لعشالو لعاف

 ماعلا قش انمدقدق قااؤ عرتخماو عيدبلاكر هظو لعفنا ام هنعلعفتا ةَوقلا كلّنو هنغل عقب ام
 ماعلا ىطعي ُمهئلع مواعم اوهام معلا ىطعملا و ملاعلاة فص معلا ومولعملا عش لعلانا ملاعلاب

 هللاس حالا فرعد اند نكدو>-ولا قهراهظاو عرتخا ىهالا داسيا عرتخملا ىطءياك عولعملا دانا

 | هنلاب>ادقف ّنهل ملسو هملع هللا لم <ىبثلا بحءاسنلا بحا ني لسو هيلع هنا لص دخ ءاسنلا

 روظو موا_ءمللعفنملقاوهق ماع هناهمق لاقل لعلام واعملاءاطعا نم ناك لاعفنالا عماجلاو

 || هننا لوق مهغمق لق هل ناك ىركذا كلذ فنا مدان م اًوح هلام ىف يصنع هلاعسفتا ىسعفف

 لثم عوج ابو مالا هملع ىبسع لثمىئتاو اّو- لئمركذ نم م انكاانا سانلا اهي ان”لجوزع
 || عاجلا قوءاسنلا قىلاعتهللا قا هرك !نمت نكد تاو سانلا قاخن ةعماخلا ىهفة رت ذل ىقان مدآ ىب

 ماقملا اذه تدهش نأ ىلا ة:سةرمثع نام نماو# كلذ ىلع تشيرقيرطلا اذهىلا ىو دلقاىف

 | هللا ىلص هسنلءاسنلا بمح هّلل انا ىومنل اريخلا ىلع تغةوالف كلذا تلا فوخ ىدنع مدت دق نأكو

 ىلاثعت هيلا هجوتلا ىف هللا عم تةدصا_أ هلا دق بسب نا هنكلو اعبط ّنهحا ا سو هملع
 انآو ىلا نهب دننادمح أ دىعلارآ ةسنل هئلأ هبت امرك | تمح هللا تدم فوج نمل

 || لعيامو ىسط ب> نءال بدحت نءودود 1ك ىلع اذ ىفىنال ند قا ّنويلع َةَشْغْش قالا مظعا
 || انداعتام دنع لسو هءاعهّللا لص هللا لوسر تحوز قح ىفلاقام هلنا نعموذو ملعنمالاءاسنلاردق

 || نم هيلعنو اعلا فنين را نيتاه لب اقم لسعحو ميركل اةروس تلا ركذاك هلعاجرخو هملع

 ةكتالملا ءنينمّوملااوطاصو ليريسو هتاوهو هرصنو اههيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نواعي

 هللانالا هنلازا نكعال سها مف نواعتلا عسي هلال ىذلا فبسنلا فالتخالالا كل :سيلو كاذدعب
 ناكو كلذ معاه امشا ف ةالصل انوءامسا ىف ريصاانوءامسثا ىف هللا نيعت فن ناان ها كلذاو قولذمجال
 هللا ىناد_ ناعأت سالا اذ عفد ىلعارا دّتقا لوري ىطعا دق هّللاَناف هللا د ناكن او هر مث

 |اكس ا اممع تكس اههسوس نم يذلا اطعاو دعاس رثاو هلاعاتواعتنا هعفد قل سو هلع
 1 امموكساو 0 نم لرخ اخبلا را ”ىهأأ تعنؤودو دع عردز لسق ند صال ا امه ناك

 ىحاصب ةلازالا ىف هن سا امهدنعناكَن ئموملا اولاضّكا ذكر هتلادارا ىذلا نكس
 || دكتالملا غلسو هيلغدتنا لصد خل اشسعم ننم ربا طاض توكمف م-ةربغىلا هنن نم برقا َنيسؤملا ع



 ىواملا ظوفخاحوللا اودونينملا مامالا فهدهشي نابرخ الا نيوكتل اودو سلا فهروهظ ل هر الا

 فثكن ود ف شكلا اذهو ريطستلا ف لوا نيوكتئشلاكاذبذ هبفّئ * لكف تاسثالاو وهلا ىلع

 كاردالوابهيف هنلا مكح اقم مكف دوجولا لاحىف هماع نوكتأم ىل تاكا ناثرعا >هّلِل أ هر ا, رب ىذلا

 قحلاةدهاثشم هدعبلو اريل تاء رك ام اجدلعا ةريثك كرادم ني ةلعرزة طلق نوّوشلاهدِه

 لكدوبشلا اذهنودوهريغفونيملا مامالا ىفاهارادهاشملا ةهدهاشم ن ءىلعاّكل ذنافابتوكتىف

 استي رام لاك نملاح كل ذو هلسإ وكت ىف قملا ةدهاشمريغ نم نأش 1| نس 0 مسن ع اص

 ةلك ىلوالا ناف هل بقهللا تآرالا أش ت تا راع 0 ندالاح ىلعا وهو هعمهللا ند دارالا

 تن 13ش ل ا الا ناكر ة مهن ن . كل قيقفلا فا هاشم ىرخالا تناك اوقع

 ناغهنادمثيامفني_هذشلا نيب قرفلا |ذهفادك عندي عئاصلا تيأ اررح ٠ الا لوقو اذك عئسبا دير

 ناو واطم ىهام روذلسا ىفو اهب ىهسملا ةبيغلاحىف اهب بطاخقألالا تءضوام مالعالا اععالا

 بطقلا اذهلاحنم كل تبا دقفرابخالا ىف ديك ًاتلاَماو لالا هيضاقي بدالاماف اهبءج

 قرخللا عسنب كلذ نال هلاو ع بجي ركذا ام بطق لك ىف هلعفا م اهفرعا لا - يلو 2

 هروسفمالسلا هملعبوبا مدق ىلع ىذلا عباسلا بطعقل امو 35 تقولا هب ىنيال هنا ثدوعهمف

 ةمطعلا ب طقأا اذهلاحاسياددعت هلزانمو نآر ةلا ىآ ةدمس ىلع هب واحلا ءاضنسلا ىش) ةر ماا

 قطان اريثللا ىفدرودقو هملق ىذا عسو هنوكحهقوذنال 4 _سالملاعلانا ىريهناث ع

 نكلو لاهو قا عسي يلق لك امو ىدسع باق ىدعسوو 0 يلا طلاء

 هملق فن! !نوكحدبعلا دوهشم ناك اذاخ بواقلا ناكم د .ةرودصلا ىف ىّتااب والا ىمعل

 تن ارامو هنع ماعلا قيض دوهش ببسا دهف ديعلا اذهاضرا ماعلا عسال ولاملاعلا عسالاكق

 هعلطاوةءاشملا هدم ناكل صوملا همس د>- لهانم لصوملاب دال يدوعاو اغلا اد نمعورم

 نيدلامخ غامالا هل ىنرك ذف هلأحل حذو نم ىلع باطب ن أكو هم هقد“ رص ىل_عهعلطي مو صا ىلءىملا

 ىذل!نامزلا اذى باح نيدلا لعب نيدلا فرس ةسردع سردملا ىلصوملا ىاشْنب ركبىلا ندمت

 ى ترمس هلاهتعضو أف هتلؤانركذ لصو فان غاستجالا بلطف ةناقسو ني رشعو نام ةنسوهو هرف نحن

 نكح ارفاو اظ< ةمظعا | ماتم نمدخ ادقدي دحوف هتمهف ىف ارامل هلاك ىلحريدو ريشتساو هئع

 هنال همق نم [ي كلن نار دقال هففرودتت ناك ةماعلا ا ىنريخا هنالهئف بطقلا ادهقود نود

 راجع ناكقف عرشلا ىف اهئاقلاىف تدالاىف ءاحام لع ددو حا نماسلاخا هدف عب - اهل دجال

 رهظ تح ماقملا 11 هنمقاذهنا حب .ال_ل٠ نعاني ورو سادنالادالب نم ةلسشأب هلثمرخا تءأرو

 رظانلا نيعفهئاذي هلك الم هشىل داذا ةمظعلا تاب ىمعس ته ناكف 0 هم هيلع

 ازد ف نكح6لملاو لاوحالا نمهّننا لها هلع مهام : ,هاهل كلذ ف امهسسلا لعىلا بدنىتح

 ماقملا اذه كح ىرخ هةفرعم نكلوقوذلا اذه بحاسدا لعلدياملاملابهلعرمإل ماقلا

 امنالاوحالا رك ذاملاهيف سلاجنا نسا بحاص لاقاك دئاوعلا قرخ ىطعي لاخلا ناف هلاحال
 ناسالا اذ هفرع قف تاماركلا تسلودئاوعلا قرخ ديربتاماركلل لاوخالاو لاق نيديرملا

 بسو مهدنعْك اذ نم دب الروفلا ىف ةمامتدسالا عنتوا لاخلا ىف ةماَقم الا عم دئاوعلا قرخالا

 لهج نم ةمظعلا ماتم ىف مهلك أف ديعلاهللا نمةماركن وكمال دق ةداعلا قرخ نا ديدحتلا اذه
 ندد سما نم ةريص)و هير نم هش ىلع هناالا هيفرظانلا راحو هب لداعبأم فرعض فرعنالو هلاح

 تطقلا اذهف اهم حتما دعب يآ ةرقبلا ةروستأبا ريدتيلذ مامالا | دهلا او اف رعب نادارأ

 مالسلا هيلغ سابلامدق لعئذلا ن مانيلا فئلااَمأَو 4 قيفوتلا "ىلوهتلاو اها عوم

 ىناثااولوالا بطقلا لوب ىنعا تاو اهياددعيهلزاممواضيأ ءاضدسلا ىقدنار عل اهيرودق

 نا
 هيلا
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 أ اموشلادو ىعست اهارتالا تتبثل ةبحم تاناكحواذا ةب ىهامةدارا كل :لاقف هتدوم لمكتست
 أ اهنمهملع لخ دينا ليزءلل نكس هتاذنم اهلضف هيوبحربغل بحماىفامهناكاذو اهمكح تورو
 دهشين ا بعجال مطولف هدةغب الف هدهشي ئث :لكؤم#د هوب نعدهاشي هناثا توب ساذه

 أ نم ىلع نشافات فرقا سل اذاهو هبح لب نيام كلذ نم هيلع لخ دلاممنيعف هر وبحر يغ

 ! بو. دا م لك امو دب م ببث لكو بح ديم لك امو بما مك ةدارالا مكح هتلاح هذه

 انهذمو لوطي هلاخ لم_دفتو بدع هنأشو ةانوكقام تلقا اذهماقخداره بودحم لكحو

 | ةامملااهلو ةعقاولا هتروسف مالسلا هيلعناملس مدق ىلع ىذلا سداسلا بطقلاانتاو 311 وعلاج | !

 هيرنعالادحا نع هلاو>ان ءالاحذخ ًامالثا اوبملاو ةابحلا ملعب صتخ !اهيآد دعب لزاسنمو ةئادلا

 مهيلع ءاسنئالا هلركذ امل لسو هيلع هللا ىلص هبت هللا ها |مءاسبتالا ىده هب ده هير لا وجال و>أف
 عوام ادمتاانطفددتا م !يلق لاعامو دعا مهادبفهقلاىده نيذلا كئاوا لاقت مالا

 ةعرش مكنم انلعج لكلرك ذدقاك ىد_ه "ين لكحا هناف هركذب) نمو ءاسبن الا نم هركذ نم
 لسو هيلعدللا ىل_ددمم ىف هلك كلذ عجبو جيف هانملا عذواو عئارمتلا بمن هناحسوهف اساس ءو

 نيدثلا سب ىد ري زئدتحا قب ديب ىدتها نمو نيرا عاش اعاد ١

 ْ : دح اوىفولاعلا عمجي نا « ركنتسعهللا لعامو

 اذهثناشىف موب لكهنا نم هسفننعق ملا لاقام هير لاو>ا بطقلا اذهلاو- انا لو ع

 هلام ىلا نورظاسف هنوؤس ىف قِطانو دهاشب نيذلا موقلاانموهف نا

 هلاح نم لهم وهام هلاح هد 5 نك ةريدد ىلع مهلاو- | ندم مسهق هئمام نوسلسسق مهمضنوؤُسا | نم

 ناللاملا لوهو#نوكحح,ل>رلا اذ_دلثخ قوذاذهلو قوذاذهل لن ةيهلالا « ءاسسالاب قلختلا

 دقانا كلذ لعل ادلاو نوؤشلان سلتلا هماتمناكحنمالا ايكردلل 5 ةمفخ 8 ءطاوش

 رهظ:وث لكفانتطود ىدعتءالواهعضاومرومالا عضي ميكح هناو هقلاالا دج ومال هلا لغاشلا
 نولودي مهرثك اهنا ل>١ناو قلحلا عج ناانءج دقو «عضومىف همكحح وهف ماعلا ىف

 ىذلا ل عملا اذه نم نسسحاناكل ناسنادب ىلعدو-ولا فرهظ لاعذالا وم لعف نع اذك ناكول
 :ىتكح د ,ياهلالا اذ_ه لهف هيدي ىلع د همف”ىهلالا لعفلا كل دمهظ ىذال نولوقي ىلواو تلعف

 اذاف مهلهجيال هللا نع مهتلفغبالا هشالها نم عقوام اذه لوقلا اذه لئن هيف مهل عقفامق هللا

 نملعفلا كلذ ىف هملا بهذا لوزرال هناف هتلفغبال هإه< هللا لها ريغنم عبو اوركذت اوركذ

 ١ تن ارامو هلقعو هلحووست فرع هلو فركعي دئالستاتب م هيقهللا ةمكح هلو دست موللا

 صارغالا نكجاو روهالا ةياعؤق ب رقوهو ىؤرهنأب تءعسالو قوزإا اذه ل_هانمادحا

 عرش نا نيدلا لها نم هلسحت موربالن مةحناكلذو هلم ىف لمعتلا نمءاوهالاو عنق
 نكن آو تقدصانلق هلل لعفلا نأب انلع عم هلعف نماذه كرتىلوالا ل وقنناوءانما ركسشت ناان هاد

 0 لهج هنا تلقىلا كل دو ىتننار مهف صد ن نم ضارتعالا اذنه لشي اوشا

 ضارتعالا كل ذو ضرتءملاوهام ضرتعاامفهّلنا ضارتعا ىلقانوهف ع رمشلا ضارتعام ضرتعا نك هذ

 فورعملا هأي لالا اذه بحاصو هتلزئمو اضيا هتمكح ق وذلا اذهيحاصرعي هللا نمدجو اذا ||

 هلةدوهشما ةمهلالا نوؤشل ىف اهاربو هلك كا ذ ةمكح د هاشي وهو دو دنا يقيوركذملا نع ىهنبو
 نماضيا هللا لهانم ناذلاخلا اذه بحاضص ماةموهاذهةض اهني وكت دنعالا اه ديالو

 اهمدع لاح ىفتاكمملا ناسعا دهاشي ىذا اوهو اهي قل انك نا لبق نوؤشلاهذه دهاش |
 نافاهم دع لاح فتاك هملا نءاهريغنود ني وكتلاننيعبامابتم ولا نيعب اذهلو قيس ا اهدهشب اك
 ْ دهشي نم هللا لها نمو ناصقنالو ةدابز ريغ نماسهم دع لاحف هيلع ىهاسجالا اه دجوبالللا |

 مكييححح

 كم ح 0
 م 0 اي
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 ريدصلا لمعدقم الا تلج اذا دوجولا لاح ىف اهرهاناف تدتل تودثلا لاح ملأ الاقوذاونلع

 .لاراعّفالا كلذ لال اناساب اهلاقريصال ةدقافمل الل ةلماحتودثلا لاح قفاه امض رخو هلم ال دقو

 قتل م-عمطصعل ن ل ل تد--واذافهنلا نم قول اكودلا هتبلط ٍناقدو>ولا باط ْ

 نماراقتفا لقا ناسعالا نوكت اذه لاثماؤارتاعتن احح اهتيلهّماهدلتلرع تل قاخأل
 0 ,الا للا ند دهاشت ىثوامسالو ميعنلا نم كل: ىفاهلاملاراقتفا دنا اهسالاوءاعسالا

 ثيح نموهف اههس رثأ: |او اهاذأ تما هناذا اهحورثىف تامه ا باصصتسيا ثمحن م لاكلاب

 نكتملاع العهسفنىف دازام هنال اهدو-ولاحو ناسعالا ت توب ا ف تالا نع لاك فساد

 دو>ولا ف لول- توثلا ىفةروا< اف دجوةر وصا اكو الزااهن ًاشيلعلا هتطعا هناا مف هملع

 اماو * كد لعاف مولع كلت نم دح اولعاذهف اهيةلاح دوحولا ىفواسمناجلا توكلاو

 اهلو نورفاكلا اهياابلت نأ الا نم هنرو سف مال بلا ةملع يد 1 عكا جارا برقا ْ

 عجاف همالكوجئادلا ىلا 4نيناصملا نئانضلا نم بطقلااذهو اهياددعبهلزانمو نآ رقلا عبر
 ةرودام>ادل نيش ىح اهللازا معلا نيبو هش ,لوعدحاىف ةهشىاراذادبز ااإعودوجولاو

 جازتمالا ل_عدل هللا ءاشام مولعلا نم ماسةم كح ىنماقم حاتم اهتسدلىهالا كل ذ ىف ىملا

 قاخنانغ عطقنم نيرا هب هنكسمةدانزلا الو صقلا الو فار الا فرعيال ىلا دتعالا ب كرتلاو ||

 لوس ةيبطقلا ىلا ل-ةَناَف اضياداتوالا ع نم نأكو هنا هاخؤن نا ىلا هللا عم امبط شاع هلل ٠ كفا

 ع ملعودو ثودالاو مدقلا تافص قا عج عجلا ناو كانو ودع رار

 قالا مهن دهشا ب اطقالا ءالؤه تدهاش ىناف بطقلا اذهرعغ هللا لها نم هبلوةب نمتدارام

 ل وقنق ملا باج عئئارشلا هبتدرو ىذلا معلاوهو اندلانم اوسرد دق واكحناو
 املقداوءدل>الو “ هن دحم ةامسملا تافصلاّكاإ:ق قىوعد ب>اص ثد+#لاناهدءعو عج اوه كلذ

 ةرهاط نكت لو هضاهرو عظا ثدحم ا هن دعو ميدقلا فم دق تافصا ءاكدحاو ىمالافالاو عجبمنا

 ميدقلا هللا مالكالا س داو ثدخم مهبرنم كد نمم-هشأب ايام لاق اهي فصتملادنع تثدح

 كاكملا م موكعت دوجوو 6 اصل ذ ىلعف نم ى ع3 انيلاهشيسأ عمالام هيلع اةعمذل

 رعش ىغ ف.كرودالا لع اذكع عه امهف نك هريغال قلادوجو

 وهيك مالا لع اذك» عجبا ىرد ند

 0 لا عملا الق ه اوسال قلاومهف

 تفضن اهل تازاز اذا نآرةا !نمهنرو ف مال ا هملءدو ادمدق ىلءىذل اسما بطتاااماوأ

 معهلامو هؤاود هؤ ادف بعلل لولءموهف ةمدملا ماقمهلو ةقرفتااهلاحو اهماددعب هلزانمو تآرقلا

 ناكو ةقرفتلا مام ناححاذ-هلو ةنوكلاو ةمهلالا ةبحملا توشرلعالا هريغ ىلع هبف مده
 ريغتو اب سلق لوزرب بح لكو تنثام بانا بطقلا !ذد_هلوتب ةسطقلا ىلا لقنف ةعالا نم

 ىلع مكس ناطلس ماع ىه تلا ”لفغلا نا سئ هلل زينا نم مظعا بلا ناطلسن ال بحي سلف
 هن ودحت؟ هس ن نءناسالا لفغت نا هدعن نكمف تدلا نمبحلا ليزتنااهأن هج النانالا

 رعش بالاو» كلو حام لذه هو نعد )ا لفغي نا ىمملل نكسر الو

 لص سمهلءافشلاّن او || || لوزيالام ةبحملاءادف

 لوب ام ىلا ارب ءدتالو اذريغىلا ناك. رالف

 ا ل ا

 نوكحإالل نوكلاي خب هلل ةةريغت ال ن وكلا بخل ريغ ال قا ب>و هللااشمح ا هللا بف

 نما ,ًاردةفهلل.قاهلاوز نكعال ةستاذإا ةيحاو هناا بوم نوكلان ال اللا ريغتي له



 ممر 1 مرا اك اوامر 1 مهل هن هيلعدللا ف ن تاردسلا 1

 وعدا انعا كاذب ىل لءالانأ او ىمالا هيلعوحاتك ًامشدافتسا ام هلا ىريخ او هللا عم هتلماسعم نسح أل] ٍْ 5

 مالعتنا كنالابنلءل_ءالاولاه م أ اذام لوقف لرلا هلا 0 مع نم ملعب هلل اوهتنا ىلا | ا

 ميلعتلا ىفةمهلالا ةقيرطلا هذها دعامو هللا هملعي نمالا دحال لع الذ سال اوداذكواوةدسو تودغلا |

 ايفل علا ىلا ةل دوما قرطلإ. عمج نافالف لعامتاو مهو ىلع مزسو الع ةفداصمو ا نان ةبلغوهامناف |
 هع رطاانالا اهتملدع لوص# عطقت نا هبا اهذه ىلع هلل ااهفةوا ىلا ةرهاطلا سفناا قثنال همش

 نسب وهفناسلا «لعنانالا قل هلوقو اناةرفمكل ل_«<هللا ونت نا ىلاعتهلوقوهو ةنهلالا
 هماع ىسوم مدق ىلع وهوتلاشلا بطةلااماو ةسعرارسابطقلا اذ هلو هسقنقانع

 كن بطقلا اذهو ثار هلا عيراهلواماددعب هلزانشمو متفااو هللارمدت ءاجاذا هنروسق مالسلا

 تداصوهو تلا ىلا لقت الان فاعلا بطلا ناحكحام ةسطقلا ىلا لق متدانوالا نم

 فلارشعى اء ءادنلا لزم ىف هللا هاطعاهلنا دنع قلل ا لاغتةشالا نع كورال ةدياكمو دهح ١

 ناكلا ادد نم لزانملا لزم ىفهائيعدق ولزانملاو انءائم ءادنلالزئمو ةدحا وهلم ىف اهودملع ءا|

 هللابهللا ىلا راةتقالا لمءبطقلا اذه مدلعنفا,ئاسكو لزانللاتاسقبطف ىعادرفمتزبءيفانلا

 ءامعسال ا ةداح نأ ىل - ع هعلط اهّللاّناهرسو اذ ن ىعمو هنقذام لاقت اذ هت ارامف 0

 اهلع اه«الاناكلذو اهيفرثالاروهظىلا ؟تاكملاهخاسؤوم هوسظعا تاكمملا ناسا ريثأتلا لا

 رط> ىلع ىهو هب عفش ” دقو هب ر”ريضت رب 21 اهيف ل صح دق تاكسملاو ةزءعلاوناطلسلا اهرا رو

 قىويئداذ اة دنلم ةءلاح ةيوثةدس هاشم ىف امن 5 تريخولاهماا بح مدعلا ةلاح لءاهؤانمق

 روظت اناث توشلالاحىف ةدحا ا عم عال ى رخالا ةلاملا نعةلاح لك هلزعتم

 تقوفق ل. ءاعلا هنمعنود تقو ىف معلا الثم ديزذ تودثل اة نودةدحاو نع دوجولا ةسششف

 و هام تويثاىفملالا ناف كلذك" سبل تو ثلا فورا تو ىف ىلتبملا هنيعب ود تقو ىف ىفاسءملاورتشآ

 كلذ بسو ه.( ًاتملحنأو )الاف هدوجو ذة موءاكدتوبنب ذتلموهذ ع ىفوهام اوولأتملا نيعف

 ادبال وه لاف لومتو لماخ بيكرتلا الا سل دوولا فو ئددئش تاق بع درهم هلك مسسم ثوبان |

 لوهمملاناكن ١ هناف كذاك نيل لماحلاو ادم يعن فتوءشلا ف هتلزنم ل_ةمدوحولاىف هتازئمأ

 دلما نيعا الد تومشل | لاج ىف كلذ هل نكي لو لماملا ا ًاتاملا بحواناو لماحلا دل! ةذ|بجو |

 | ىلاوه اني نر لاح لكش ىل ماس : الامىلا اهدو-و ىف هلع نوكحتا« رهافت اهتوثفا

 هقودريغتيال لاو>الا لاغهئاذب ديلم لاااو اهتادب ةدنلع نيعلاف اه.ةلو#ثال اهبلارطاناه اح

 كارسالا اال توبثلا ىف كل ذنابعالالعتاموزي زعلعوهو دودو ريغ لماحلا لاحو دوجولاب

 1 هد لب مالا الا عطاهمق فرءنال ةرمض- فام ال هن ام ديلعب اذا ماعتال نكحكحاو اهنلا إ

 8 اهانا هرظ اهتوبث لاح ىف تمأتا هب تفصتا اذا لاخلا كلذب ملأتتامنا نيعلا تاعولف احئاص
 رساربك ١ نم نفل ! اهو امها منت توشلاىف:هياهفل اتناهدودو لاح ىف هلمكتو هيسلتتاا

 ١ 0 ك هللا هعلطد ن مهّللاداسع ع نم هلال اءهلااهو ذ نوكت د ءامسشالا هللا لع
 | ظ قت دا الوالا انهن ىرامر امنلاو ةرواسملا نءاهانركذ ام ةروص ىلءاهارذ ةتودثلا
| 

 ظ

 دارنا ىلبع تاذ لك لب ؛

 لاةنتاال) لوا الو ظ 0

 0 | ماكحالا نم تودشااىقاهلامو دو>-ولاىف ناس.ءاللامو توكل اودو-ول نيب قرفلات مهف اذاق |

 01 | ضرعول لاما ىهفقوذ تاففاهلامولابت البعرفزل لا هومان درر ةالنابعألا ضنا تلع |
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 ُ ناندو فاطعونل ىف هبَّوم رمت 5 هتمظعو هن اربكو هتوريس> نم هفطاو همهحرب هلزخس رابح لكو

 : : هلرهظال هلوق ىف هك دص نم ةرون هل ار-هظدو هي ذكي ناب ذاكبلا نم ىخسسف املا ةعساتلاو

 ىودهماقمب لهاحهناو هثي د هيلع ى ثم لق هنأ بذاكلاه بق دقتعي هتف فاحت نء«ةروصد

 ا هللا نيدو هرب اهفزواجتلا هلوعديربخ > ةطساوالا راع هه درك الم هلغش وف لف هءاج

 1 هل لوةمق يسب وعدي ةمادقلا مولهللا ناربكلتا ف درودو ةءابقلامو لاو انامل خول

 ظ لوّشتف ةتملا ىلا هي مق هلوقفبذاكمنا لي هتاوهللا ءاشام تانرقلا نط لوقف تاءقام

 | تنذك١نا همم تيصسأ ىنكلو كلذ تاعدق قالا لوقف هاعداامفبذك هنا براد ةكتالملا

 | نك ةفدلاهذهي نوكتلالاهلا ن ءربختا اذه لسو ةيلع هللا ىلد هللا لوسراننملا لضوا امو هتلش

 وهونيبلا تاذحالصصا همظعاو حالمالا ةرشاعااو اب قاسا انلماعي نا او كا

 فقوبف _ةمايقلا م ولد دابع نيد ملص هللا نا رمل! ىفد رودقو مكن ن اذا ومصاو ىلاعت هلوق

 ريد> ىلا نارظنمف (مكسوؤراعفرا امها ل ويم فاسالاو ةهوكعلل هن دي نإ مول_ظملاوملاطلا

 نه ىلعر دن نمو برا.مولطللا لوقف نعل !ىناطعا نملاموا هللا لوق فربما اذه نأ نالوقف ريثك

 ذخ هلهللا لوةمف ه نع توفعدت برا مولطملا لوةءف كخ ا نع كلوهعب نأ لهنا لوةمف اذه
 ش0 هللا ناف مكسب تاذاومحلصأو هلا اوقتاف سو هيلع هللا ىلصهتنالوسر الت خةنحلا الخ داف كل خا دس
 عجل ,!لللتامدق ىلءوهفرسشع ئالا نمىناثلا بطقلاامأو #4 هامل هداسعنيب لسي

 نارقلاتلئاهراقلو ةنملا هل>دااهانا هس ىذدلا ضالخالا ةروسهلىذلاوهو مالسلا هيلع

 تالوقعملاف ضوخ هلنوكي ”ىرظالا ل بلدلاو ةخلابحاصوعهو اهمآددعيلزانملانمهلو
 | لقاعلا هكر دبثا هنأش ن مىذلا بوهوملا )علا ىفاوةاتخا دق سانلاّنا كلذو ىطاعالو بدصتق

 ةيعوافياو مالا هاا دا لنجل اذه لم زمضعإ لايف ل طذلا ليلدملا هل-صولو هر ور

 ةَعأ نماماما ساك ةئبدع ىناكلا هللا ديعابا تبأ ارو كلذ نم ٍدبال لول دملاو ليلدلالعيف ليدي ْ

 كقو َدَ قال اطعا اذكك كف ةوذاذد 7-02 وقلااذهب لوقي هقفلاو نيدا الود ا ىف نيالا

 هلملدهطعيبالو ىرانلا لملدلانالا لصعال ىذلا للعلا هيطعي دق لب ميكر بغ مك و رص

 هموق ىلع مهاربااهاشنا انجح كو ىلاعت لاق ليلا م_هارباكحولدل ده.طعبو هانا هيطعب دقو

 صيصخع دحا طرتسثيالو ليل دل ا ىطعبالو لاداأب هنلا لصوت ىذلا لعلا ىطعي ىذا نم لك اودو

 || نوكياماهنمو رثكحت:دقدح اولا ئ ثلا ىلع ةلدالا نافن "هلا ىف المل د ىطعياغنا لبلد نم لدلد
 | ءامحالاةتاماو ىوملا ءامحاىف مالسلا هلع ميغارباةءلكك ضمغياماسنموحوضولا ةياغف
 دوصقملا ىلءلءلد امهالكو برغملانم مصخنا اهب قأي نا قرسشملا نم سعدلا ناسيتا ىلا هلودسعو
 ىلع سلاجتسب قولا ءاضف ىف ءاوهلا ىف هنكسمو ”ىهلالا ىهالاب هللا ىلا ةاعدلا نم: بطتلا اد هو
 ةيسهلالا ةيدجالا ىف ممالك هتصاخيو هللا لها نم ةعاسجس هدنعاسلات ل اريال قلخلا ىلار طن ل ىدرك
 4 ىلاعت ىلا اههو اذكع نكلو رطت نع اهاصأمو هب رظنلا ةلدالاب ةن ادحاولا ا
 اب هرطاخ لغشب لو هدنع فقواام هل هلل |نانأ لب هريسغراحام لشمر< 1 هناالاامئ اد روضجلا هلاسو
 هّمان ةقرعم ةمهلالا ءامسالا فرعي سانلا ع . اوجبءاضقل هلل عم غر فت دقةريسملا هديع بحول

 0 رينا ةداعلا ترج ىتلاةسقير طلان للا ىنريخا ىلا بناج ىف ةنلثملا ب لوقي

 هناوهو هيلا هللا هيج لفها 0 هجر ”لصلاو منابع ةجرلا ءاطعا درعلا اذهن ا مهراربءا ىف

 ْ مول ءلاىؤ كلذ ثرولاب ةفال#لا ماشمنوكيال كمل اكل ذ سبل هل لايقف هيشع هماقم ثريناهلأس

 | مهئان اب مهتم هش! مهتامزب ساننلا ناف مهم امز بس< موقف ةفلش لكشف ةفالطن انتا لاومالاو
 1 كلذبهتتاهلعا نمالاة بر 1 ؛هدههنأ فرعدال ى ءالتاو يااىالا ى واخ هلع مكح ال ىلسانأف

1 | 

 ك.ةأو
0 

3 
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 لمد تهاذملا لها ن 0ك فالاخن ه4 د0 ءلاب 1

 مكلف اهقفاونال ثم ماما القال نع نمو ةلبانطاو . ةمفنطلاو ةكلاملاو ةيعفاشلا

 م و و يعانق دال 0 ا كيك ذا رهاظلا ىف ا هو باول 000

 نالا دوت اوءطتع نام-هأ س فان كور نبال هاج كشالب هللا دنعاوع 10000 قف هنئطخت

 ن ماكنا نيإسلا الع نذملاع همئطْدَع ىلع مد ةي الف هلاح هذه نمو هتعبالدحاو مه دنع بيدملا

 اذاف لاك ام ملسو 4م ءلعدهللا ىلص هللا لوسر كل ذ ىف لاق ىت> هثراح نب ذيز هساوةماسا ةراما ىف ماك

 هللا ىلص هللا لوسررات ىلع مشر ظناوحرو هاو لبو مع هتلا بص نادرو همدق نهف نعط

 هللاوذ نولط. لا رممخو ارق تاهمه ةرمشلا نمةرهشلاني و بطقلا عممهلاوحأب كنظاخ لو هماع

 هلاحهذ-هنمنأ مرحال هن مكحو ّنظ ىلعاعدنمال ةريهد ىلعاعدندالا هللاىلااسءادنوكال

 دددوةرخ لاى مص ها م-ييلع هللا قمضف مويلع هن هللا عسوام ملسو هلع هللا ىلص دم ةّما ىلع رخ

 َّن ماوه النا هللا داع ىلعاوددش مموكحا ةيسنااو ةيلاطملا هما .دلامولمهملع هللا

 م- ملا اوقر ءامو نيداابعالت كالذن ا اود ةدعاو حرا عذرا ابلط هلزانىف يهذم ىلا بهدم

 نولودسم مغ 0 عفناو عج همكحو عسوا هللا عرش لبنيدلان ءاوقرمدق لوقتلا اذهب

 نور ذة ءدق مها نذؤود القوم امقلاموي ءالؤه لاحا ذه نول تسم مودا م هل ١ نورصالت ال مكلام

 اع : وتقولا مك الارهظيال تقولا ميك ود تعود الف لايتلا ماقم طل اذهاو

 مخل ااهلوا لاصترمشع همفو ةدامسسلا لذةدارالا مكعودام همك ةدارالا نامزلا لاح هم ضدي

 وهفهمذغا؟ 9 وتل زلم ىلا راع تاكو :١ذاوادبا 4سفنل بذغب الو ةمهلايل عقلا نال ةردقلا عم

 مرات تنال ةعراسملا عماهضةانالا هللا هع ىجا ارومالاىق ةانالا ةئاقلاو هلل بذغب

 ّناف امش تقولا هبلطرأم ىل_ع ديزي الق ءا.شالاف داضتقالا هلام اواهتطاود فرعي وتانالا ىلا

 4 دارلاو عفربو نضدظْف هلال هئامْر نمو ةثامزلهلاحن هذخ ًايفلااونامّرلا هين زب هدم نازملا

 ةناجدوب ا ل_فاكنطاوملااهءلطت ىتاارومالاءاهاةابف نطاوملا له. ةمككلا ةفرعموهو ريبدَتلا
 لاّقذ نيفدلا نيبالملا هر ىذك هناوزغ ضءدىف هق#ع ف..ءلا لسو هلع هللا ىثص ف قالا هاطعا نيد

 نطوملااذهىفالا هلوسرو هتلااهضغةمشم هذههوهز ىلار ظن وهو لسو هلع هللا ىلص هللا لوسز

 رطن يربي كمل | بح اصق بدص ع نم طفي اهناكة غرس مف سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر ىشم ناك ا ذهاو

 الا اعملان 5 ذخًايالف سنغاالاعف فكرسعتا الذ ةداهمشلا لاعف اهزرببنا لبق رومالاىف

 هادناالصتقمةيدسنا ىئش امو المها دا الشهب سنا ىج ءاةريبخلا يكطاوهف ةمككلاهضتقتام

 "رلدلناو اهماشتم هادباام اشتم هيد ناجع. دامو اكعمادبا ين هدم مااا

 5 نع ا لكل غرف كا عج هب عشب دام ءامشالا نيب ز اسمالا هر مما ليصفتا| ةماخلا

 طمحماو ىصحم اوريبشلتاو يلعلاكهياشتلا ةسب رقلا ةمهلالا ءامسالا ىلا أو هفالخو هلباقمو هلئأسم

 هقيشحو ةقشدرخ "الا نيو دحاو لك نب 0 هو للعلا ءامعسأ ن نماسهاكو ميكشلاو

 صاوهو لذعلا ةسداسلاو دكر راس و هنن نوكيا ما اذكه قابلا نعاهجب زان

 هاذا هس قوقل ا فوه قايلفال اأو ردطا لاك رااشكلا و هيسقلاو تافوك لاق لكدعم

 اهل حلاصةقانىفهلوقو ممم رمشم سانا لك مل دق 2 هقلخ وش لك ىطعا هنأ هسقن نع
 ريزعتلاو دلو ةباشكلانيب لد ءلاونب رادلا قع ءازملا لعد عبو مولعم مول برش ' مكلو برش

 00 هرم ىذاا معا اوهو ماع لك اهلك تاريخا عما 2 م_ءلاوهو بدالا ةعباسلاو

 قالا سمن قاع "لماعلاو وأ كلاو ثيل طاو ةصاسملاو ةلاكملاو دوهشلاو ةسااجلا ههعكو

 0 اهةلعتمو ةجرلاةئماشلاو ندالاوههلاثماو اذدهف ةولذلا نهنطاو اى

 كم 0 ل
 اناا انو
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 ملاقالاو تايم ىرتلا باطقا نم باطقالا* الؤهاد ءاموداوسريمش مهلامةزهسهلا ف. فنعو ٌ

 | كلذ وكذا امورستام ليضتا 1! مهفابمركدا ىلا 00 حس اواو تاء ا عربتتا

 تاركا ذإاؤاريثك هللا نيركاذلا ىفركذ| | ىف ةفورعملا لالا ىفهماعمادنملرك ذل كاد جنت لجالال
 ءالؤه لاود-ا نم الوتا رك ذنلف ةع غنم ِباَكَلا اذ_هىفهل ىيسعتو ىرك فنك /كلذد دة: لولو ||

 ع هللا ظذ<درغمالو لاعلارا دم هملعنوكسص, بطة ق..الدي ربهتلا هللا لوقب ن مضرالاق

 مدق ىلعوهو تاطقالا دح اما *« سانلارارشا ىل_ءالا ةعاسلا موةنالفانمطق نك(0ناوملاعلا

 نئالاء الوهن منآرقلا ن نم ةروس بطق لكل ناف * سد ةروسنآر كاروسنم هلذمال_بااهملعح وت

 ةدحاولاة ب" الاون ارتلانمةروسلام_هانرك ذنيذإاباطقالا نم مم هاوسن1نوكت دقو د رسَع

 ديرب ىف ”اكهلكن آرتلاهل نم ممم نوكي دقو ةرولا ىلعدي زيام مهنمد- >- اولل نوك,دقو + تآرقلا ند

 نآرقلا روس نم رشع الة الّؤه هه صتءامرك ذناذ * نآرقلارهظتسا ىّت>تامام”ىناطسلا |

 ةره اظل نيتروصلانييهل هللا عج كح باطقالا لمكح اوهو س ةروسول دحاولا بطقا اذهف

 تءهنىناف هنمعاالو هسعاالو ةمهلاب نط ايلا فو فم لابرهاظل ا ىف ةفملخ ناكف ةهنطابلاو

 عماوج ىوا نم باطقالا» الؤه ةسع اجب ىف سيلو هعساب هثيبعت نم تع نم رهأ ىال تفرعو كلذ نع

 ملسو هلع هللا ىلص دمت وا اكوع اممالا عبج مالل ا هيلغمدآ قواك ادهريغ ةسيطقلا همضتقتام

 امهناالا بطقلا اذه ناكل سو هيلعدقلا ىلص دهم مدق ىلع باعق منا حصول ماكللا عماوج

 ايفخام_هوددع مسهل فرعيالورباك" الا دارفالا ضعبالا لسو هبلع هللا لص دم مدق ىلعدحأ م

 ويطلب نواعيامق ظفحلا مهماّةمنوذر «بال منال نوربالو نور ديال هللاءاع ءايرباق الناةأأ

 ادهركتخ دولا جيرتضوارغالا لامادسج هر نم هني لج مهلب هواعامق مهري هب. مهلعف

 هلزانم بطق لكي دكحو * ةروسلا هدهتاناددع ىلع هللاد_:عهلزانمنالوقنف بطقلا |[

 ىلاععت هللا« اًبرناءإ هرةماهرك ذا ث ”ءإ_اهر تصددا ةدولعم مهروسو هتروستاءادد ع ىلع

 هتلارصن ءاجاذا ةروستلانثلاو + صالخالاةروس ىناثلاو + سب ةروسانلقام هلدحاولاف
 ةلداحم ا ةروس عباسلاو ةرعبلا سداسا طاو تاو اذاةروس سمان او» نورذاكلا ةروس عبارلاو

 هيلع قىدع كرديو لاحدلا هلي ىذا اوهو فوكلا ةروس عساتلاو نار تعا ةروس نمايشلاو

 ىلاعت ىلا تئانود بامقلا اذهو هطةروسرمشع ىداحلاو ماعتالاةروسرشاعلاو مالسلا

 ناك دقو كم لها ىلع ةءار ,  ةروسةو التى لسو هلع هلذا ىلص دب يئان بااط ىلا ني ىلع ناكاي

 هيأ ىلسهد اعدق د لشانملحرالان آرقلا نع غلبسال لاق فكل د نع 0000 تا

 بام ملعاه التو ةءارب ةروس سان اىلا "ىلع غلبو سانا يركب ونا ج كم ىلا لدوالفركبابا قول
 ىذر ىلع ةلزنمو قب ةصااركب ىلا ةفالخ ةحص ىلع كلدياماذهو سو هلع هنقا ىلص هللا لوسر نع

 ةهروس بءاصّاالانآرقلا نم بانطقالاروسهدذهو كلما كرات دروسرشعىن'لةااو امهنعهّلا |

 هلو ةعقاولا هتروساغ اهتناىلا ىششتواه>وزىف كاداحت يل! لوق هللا ععم د ىش ياا ةلداسلا

 لزانملانا ريغانرك ذدقامهلزانموريغال صالخالاةروس هل ىزلا نإ زن حجصو ةرودلا هذي علو

 ءاحىذلا هولا لعرومشمت 5 الاى لطاصتلا نافاهيفرك ذاموركذن هو تان 'الا تس

 كلذ ناف هللا مالك اهنا تح كمال بد ماكس واس ةياال قو اما .ىلاستلا ىلا عج رياهاضند

 |بطقلا اذهلاحاممأف كلذ لغاف همالكى ال هبملكن :اهفنو كح, ل فافتلاامناو هبفلضافتال
 0 نم ههدعو بلاي هرهظانيدلا اذههبهتبادمشي انطانو ارهاظ ملا علا ىفريث أتلادلف
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 اميهوعداف ىسملاءاعسالا هلو لاف هفرعو دمحأ هللاوه لق لسو هملع هللا ىلسص هنا ىلاعت هللا لا

 ىذلا هجولاريغولا هئاعسا ىف نول لوب ليال هئاسعسا نع نول. هئامسا ىف نودداب نيذلا اورذو
 ىواام عما لوقي اهيفهيلا لاما ىز < لكف كلذ نمنولمعءباون اك امنوز هس اهبدصق
 ركاذدنعه لاق كلذإو لعاف مساال لو عقم مسا اعبتمال اعبتم كتملْخ ىناذ هاج لتالو كمر نم كلا

 احون هب ىدوامنيدلا ند ميكل عرش لاف هللا ع رمش ىوس سدل مهي لهو مجال هدم مها دمف ءاسنالا

 هذ_هباطقاف مهئاف اعبات ناكل ممنعءذخ ولف مهل عرش ىذلا هّللاانل عراشلا ناكفركذ نمركذو

 ةرخ الاوامندلا ف ىناوسملاو ىميسحلا لاعلارا دمنا م َهَمالاهذهرا دم مملعايطقريشع ثا ةمالا

 ريغوداتعملا داسفلاو نوكلا نم نيرادلا ف نوكتح امروهاظ هللا مهاكو دقاجرير شع نا ىلع

 باطقالا قلو نابطق امها نيدرغملا ن هىامهتهنام_ةلئاو نو ريثكفن ودرةملااماوداتعملا

 مل_سو هبل هللا ىلص د يلق ىلع وه نم مهتخ نو درغملا امأو لسو هلع هللا ىلص دش باق ىلءوه نم
 مالسأا مملع ءا,سالا بولد ىلع مهفرمشء تالا باطقالا اماف صال ءايلوالا متاخ ىتعا مهنه مالاو

 وهو ةملسم اب ف ثكلا ! ىف هتيأراذكهىناقىنوا اودو مدق ىلع تاق َتْءّسْناَو فاق ىلع مم دحأ ولاف

 ىنعألوالانالوةنةوتا دابعاو ىسفنل ه متر ىذلاودوانم اًةم بدالاو لسرلا عم بدالا ىف ىلعا

 ثلاثلاو * مالسلا هماعلءلذنا هاربا مدق ىلع ىناثلاو + مال اهءلعح ومدق ىلع مهنهادحاو

 دوادمدق ىلع سماشاو * مالا هيلع ىسعمدق ىلءعبارلاو « مالسلا هملع ىبءوم م دنسق ىلع
 مالسلا هيلع بولا مدق ىلع عداسلاو + مالسلا هيلعناماسمدق لعسداسلاو + مالسلا هيلع
 مدق ىلعرشاعلاو « مالسلاهملع طولمدق ىلععساتااو + مالسلا هيلع ساملا مدق ىلعن ماثلاو

 تيعش م دق ىلع مع ىلاشلاو + مالساا هماع اص مدق ىلع ريشء ىداملاو 5 مالا هلعدود

 نودداعاخا ادوه منه تاكو نيءةد_هاشم مهلكءابنالاو لسرلا عج تيأرو #2 مالسل هيلع

 ةمايسقلا مولىلا نوكي نمو م. مناك نماضبأ نيعةد هاشم مهاكنينمؤملاتيأ روةعاجلا

 د# ىوس هر تعفتناو لسرلا نم تبحاصو نيفلت## نين امز ىف دحاو ٍدعص ف ىلوحلامهرهظا

 ى.ومو هيدي ىل_عتبت ىسعو نآرقلا «بلعت أر ةللذنا ميهاربا مهنمةعاج ملسو هيلع هللا ىلد
 راهنلا قيو لمللالاز ىدنعلص>الفراسغلاو ليللا بملقت لن عو جاضبالا اةفمسكلا مع ىناطعا

 ءاقشلا ىفىل ظحال هناهلل"نمامالعا فكل. اذه لن اكشف تعاطالو سم ىل برغت لذ هلك+ وبلا

 اهب ,ئفرعامكحدوجولا ىف تعقوفابم ىئفرعفةلًأسم نعمت مالا هلعدوهو ةرخ الا ىف
 دوادوادوهو ىسعو ىدوءو يدارباو إو هيلع هللا ىلصا د لسرلا نمت رم اعوا ذه ىنامز ىلا

 مههوعءدل ىعاملاعلا ىف ثيلهلباطقالا ءالؤه نم بط: ل كسصن ا لعاو + يالي ورذ قبامو

 عئارشلا عنا رمدنلا حسنت كى رخاةوعدب مست ماسلا ىبتنت ةاعص ةصوصخ لاجا مهيلاا | اوثعي نمك

 مهخاشدلا مهتابحف مهرامعاددمرك ذنلفملاعلا قريثأتلاو مكسحملا نممسهلام متو عدن ىنعاو
 هنالثو ةنسنيالث هندمتناكنممتمو « رهشاةعبراو ةنس نيئالثو هئالُثهتبالو ىف هرعناكن م
 مهنمو *« ماناةرشعورهشا هن الثو ةمسْنب رمدع وامنامهند ه تناكنء مهتم و + اموب نيرمشعو رهشا
 اره رشعدحاو هن سني رشعو نا هت دم تناك د مهن مو #* ةُكسس نب رمثءو سه شي ذه تناكن م

 تداذ نم مهتمو * مانا ةريشءوروشا ةسخو ةنسس ةرمشع عست هنذه تناكن د منهو « امولني رمشعو

 نب رشعو رهشاةريشعو ةنسرشعةئال هدم تناكن ممهنمو « رهشأ ةناسعو ةنسر شع ةمسهن ذه
 هادم تناكن م مهنمو د ماناةريشعو ربشاةئالثو ةنس ةزمشع ىدحلا هنّدم تناكن م منهو < أمون

 نءهمهممو م رهشا ةعنراو نين نامت هنّدسم تناك ء مهنمو د مأناةريشءوربشا ةعستو نيت

 ءاهلا نوكسي هللا هتاودو د_تاوم_هريدشو امو ني رمش ءوروشا ةَمسو نينس سون هاله تن
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 ةماعستتو نيعستو ثالث ةنسنامزلا بطقب تعقجا كإذكو ىلاعت هلل ار كسشو مسن كاذب هتفرع
 1 ساف ةلدع نوح ن ناتسامونانعتجاف هب ىذرعو ةعواو ىف هماعهللا ىءلطا ساق هئدع

 خومكانعم سلجلا قكاكودملا لثة باجي لهأ نمابي رغناكخو ههيونالةداجلا فودو
 || اذا اهرسات ةعابجلا كلت تااكوهلاشماور اضملا سابعلاون مهن «هننا قب رط ىف نوربتعم هللا له نه
 اوملكتن او ىربغمهيف قب رطل معى دح ا ماك الوانلالا سلمان وكيل انعمن وداي ويلا
 تطقى مكلرك ذا ىلا ىناوخ ا امه تلتف ةعاسملا فوهو باطقال ارك ذ عقوذ ”كلاوعجر مهن اف
 اتبلا فلة ناكو تقولا بطق هنا انه ىفهللا نارا ىذا لدرلا كلذ "ىلا تغتلاف ابع مكنامز

 ةعقاولا ىف ةصاخ كل نيع ىذا! صدمشل | كا ذ مستالو هلع هللا كءءلطا ام لق ىل لاف انسعو اريثك

 عتق لرلا كلذ سها نم هساعهللا ئسعلطا ام ةعامعلاركص ذات ذخ اف هتندجلا لاقو مستو
 تركذالو رهعلا ىلا ناو>ا مركا عم سلجم بطاىف تشو هتتعالو «-ةيععامو نوعماسلا

 ثبح تاعفام ن_سحا|ماريخ هللا از لاو بطتلا كلذ ءاج ة-ءاسملا تذفتا اف وههنامها

 || اه كلذب ىلرعالو عادو مالسناكف هللا ةجسرو كبلع مالسلاو هملعهتلا كعلطا ىذلا صذشلا مسن ل
 اهف سو هملع هللا لصادم اونرو نيذلامهنويدلاباطقالاون الا ىلا ةنوردملافكلذدعي هتيأر
 ناكّناو همد:لوسرىالو همدقت عرش ىف ن كح. لاملاوحالاو عت ارمشلا نمدن صتخا

 لحرلاكلذف ملسو «بلعهللا ىلص «بةوهو هل .ةلوسر ىفوا ةعرمش نهوهو هع *مد عرشىف

 ناو لوسرلا إذ ىلا الا بسن..الفلسو هلع هللا لصد نم نكلو صوصخملا لوسرلا لذا ثراو

 ىيضهارباو ىسع نم تاكناىوسعو ىءومنءناكنا”ىوسوم هبفلاشمف ةمالان :هّف ناك

 هن صتخ ااه هانلقام هياثع ناكَنمالا لسو هملعهّللا ىبص د ىلا بش .الو ”ىنوالوسر نمناكاموا

 ىدجل ازهر ادب زيمر ماقعدسقتلا مدع نم صاصتخالا ىف ءءا سلو ملسو هلل شاق دعا

 اَمةلاح هملع بلغتدق ناسنالا ناوهو هندسنام كلذ ىنعمو ماش مالنا هما نيعس هلماقمال هنأالا
 نيعتي الف هللا ىلاءامسالاةيسنوملا تاماتملاة بست ىدهل اواي نيعتيو اهيلا بننف اهم الا فرعيالف
 سفنل | كلذ هتصضن#ي اه ةروصب لاح لكى ونامز لكى و سفن لك فوهلب هلا بف ماقمىف
 اهفال خاب فاتضف نامز لك يف فلتخت ةمهلالا ماكحالا ناف هدقب ٌرقيالف لاخلاو انامزلاوا'
 هناك ىركذا كلذ فنا ىلا عت هلوةوهو ىدملا كإذكف ناش فوه مول كح لحوزع هناف
 نك# سافنالا عمامتادرومالاو لاوحالا ىفهبلقشالا ايلق ىعمام بلقل اوه د-ةمذ ل ةعلتب لو تلق

 درفملاواىدجلا بطقلاف كلذ نع ل غب ند مهند و سفن لكس ىف ههضبلقتي ام لعب نم هللادامع

 لحزا اذهدازاخهتتا قل نمداو لك الاحاهعمباَقَتب امااع ساسفنالا عم باقي ىذا اوه
 سانل ارثك |نكلو هفو هلكملاعلا ف ىرسسي سه ؟ب لقتل |ناف باقتلانال «ءلعو همف باقني اعولعلادالا
 هضنوبلقت امفمواعر دق ىلعمهلزان لاس الا ىلعهواعناو نيمعتلاو لم_هفتلا فكل ذنواعإال
 لسسلاىدهمو*وقحلالوقب هللاو هءاعو
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 * (ممامز ملاعمهلعرو دنيذل ا امطق َرْسع تال | ةفرعم ىف هن ام_عيراونومسلاو ثلاثا !بايلا)*

 دقعلاعم ريشعىننالا ددعلاىفءا.شالا ىهتنم
 ددع نم قدا دوجو ىف امو دو_ولا طفح مهيف
 دحالاب توعنم اوذو ددسعلاب توعئم اوهو

 دعالب ثماك ىتلاف || | مهمًا شن ماكس |ترهظ
 دهلوقواهنم باف | || اوموهمكح ناكرالا مت

 مكس سسسكس



 ا

 8 ةعد رشالو عرش هدعب لوسرالف عب ارمثلا عجب هعريشب مشو مالا مملع لسرلا عسب مسو هملع

 هناك نمماك>الا طابنتسا ىف هيما ءامإع دارتحا نءههعرش هر َّرقام الا هللا دنع نم لزتن هم<د رغم دع

 ْ عر ل ةانه ساصلاب ىنعاو سانا لشي بما ةنسئلانج ءاوهسن ةمسو

 اهيارالصأ اهقفلا هز عبود اهتحالابتدن ىذلا طمتتسملا وه لصالا ىلع عرف! ساسق نا لصأ ىلع

 نأ ديالو الا عا ىلع اوعجا ام مهنا | ولاقو لدالاردصلا عاجا وهواثاانالصأ عاجالا اواعجاك

 مكح ىلعا وعمتي نثأ لاحت ان هم هنأف هبانعطق عمات :ءلالدوامهنأالا هبلا هنأ نوعحرباصت هشاوقرعي

 الذل ما عاود انتو فالح الا نمش الفهفام مهر طذو مهر اها نال صن هيف مهل نوكيا

 عاجادعب عاج ان وكح الو لسو هلع هذا ىلص لوسرلا نم صن ىلع هنشم اان دذعدب عوطقمم ا

 د نوكل نيب د#لا باطقال ارك ذيانلغتش اف بايلا اذه ىف هانرّرقام ىلع مالا ناك اة لوالاردصلا

 ىلص اد لسرلا ند انوتمان نولزالا روت الا هدماووه ةماسقل ا مو سانلا ديس لسو هيلع هللا ىلص

 تاطقا 5 نيعوت ىلء نيب دما باطقالا نأ لعاو ملسو هيلع هنا ىلص هّمَسا مالا نمو لسو هلعهللا

 ”ثالثو ةئاملت مهو لسرلا مهف هتمعب لبق | اوناكن يذإ!باطقالاف هتؤع نبق باطقاو : د: هتئم دعي

 لمسع قب يي هنو دعا اكهنب(لا هئمان نمناطقإلااماو # الوسزرتلا

 مدلارك ذباتكحلارخآ ف ىأيسو نيد ردا نموت باطقإلا ولزخيو ءناحراخ نالت اوامطق

 نيب دل باطقالا ل زانمامأف ىلاعت هنا ءاشن ا فو سهامطقرمشء تالا ركذ بايلا اذهدعبق أب و

 نعام الكاف« مهلزانم ىلع م الكملا ىفاانل لم سالف « نيعجلا مباع هللاتا 1 ا مه نيذلا

 لسرلا ىف ماك الف ةصاخ ةهثرولا ىفانقاوذاامناو مال ا «مياعلسرلا تاماقم ىاتل قو نالوا

 اذ_همهئود نموا ”ىلووا"ىنوالوسرال !نيثراولا فالو لو سروا"ىتالاءابنالا قالو لوسرالا
 رخآىف ةَماعلاةيالولا هينا منع ىذلا ماعلا سنا نمالا ل_سرلا بت! فرءتالفىنلالابدالاوه
 مهمهلوسر هناف مهلضافتن ءو ممع م رد هن اق كل ذ ن نءلّدسن افهللاح ور م نب ىسءوهو نامزلا

 0 ”!ًهثرو مه نيذلا مالا باطقا ىف انم الكف كل ذ ىل ان لبسالف نكن امأو
 مه رثاكق مهم رذاكو مهتموم ةفلاسلا مالا عجب ىلع ةيريخل اةوعت ا زين اتم اورد اًةّمالاهْدِه

 1 شيرق قريملا فدرواممّدق هلا مهلذ مالا ىن هؤم نمريخ مهتمؤمو مهالا ىرفاكن م

 ناومهلو مهتيعرلذاولدع نافاوراحما اولد عءاوس مهف ةمامالا لعحو «ٌرشلاورينا ف لث دايشلا عج

 هده ب اطقاف م لع هللا م هاعرتسا نمقوةحو هللا قوةح ن مهيفاوط رفام قعي موملعو مهتنعراف اوراح

 نيعبتملانيئراولا باطقالا معا ةفلاسلا مالا ىفْنمَّدقملا باطقالا ل-ءنوم دقمةراسخن اهمال
 باضقالابن ىنعا امو َةَدلَت 2 ماسقا ىلع ةبدجملا ةَمالا هذ هباطقانالوةنو عجرت م مهلسر ران 1

 اذهل ىذلا تالا قاطع يثع الا ف كلذ ردنا دا والا مهمتمرمصع لك  نوكمالنيذلا |
 فم نم ةءاجهأ هملعر اد نم لكل رقفْنيب دل ا باطقالا ىفركذنامناوبابلا ا

 داتوالاكو ميلقالا كل :بطقوه لدب يلقا لكل ةعبس هنيذلا ةعيسلا ميلاالا فلا ديالاكب طقود |
 باطقاكودتو ةهج لكل لاعثو بو:-و برغو قرش نم مهب هتنااهظفحك تاه عبرا مهل ةعيرالا

 ةنمومواةرئاك هب رقلا تناكءاوسدم رشل | كات هللا ظذدع هب ىلاسعت هلل < ىلو نمةيرق لك فدي الف ىرقلا

 دهزلا ف هلعرادملان وكي باق ن هم داهزلا دب الف تاماسملا بادصا ااذكو * اههطقىلولا كا ذف

 فص سه يص لك تءاللاوسالاو تاماقملار“ اسودقر ءااوةمحملا لكوداك كاذكو هنامز لأ ف

 لكاوملا تان 5 نياكو لا بطق ىلع ىلاعت هلل ىن قدلطا دلو مال الذ هلعروديباق ن هاهمانرانم

 ةسانب لمع ندىزوروملاذاسالا نب هللا دبءوهواهطق ىلعرودت ةاسراكحسا

 هشدقجا انو ىلهفشكو هللا لؤي هتيدككو هنن .اعهنامراق لكو لا نطق ناك !دنالادالس ز روروم

 كد 2 كل . ١
 فض

١ 
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 ءلربغ تنافكتاذب كناذدبشنس لا كلذ دنءنولوةيف قرف دو ماملاودهاشاان مكاو ةذ مهل لمة ناف أ[
 ءالعااواق-ن ونمؤملامهفاناعا وايدااملاعممنآب نامالا عمو ا دربهش قا عم هلك اذه ىف مهمالكو

 | ت-اهطبشيوأ دعاهّريص<نأنمرثك اهناف قلاتالزانمنم هبلعانفقوأمضعباذدواه دص

 ١ لسسلا ىدويوهو قا لوقي هللاو
 كلذ ىئَد ا انماعاوناكىتلاتا ريجملاو باطقالا ف عشت هماهلاو همتوعمو ,هتلادم<نئاذهو | :

5 

 هناهاني لد اذهىباتححتن. ذا اودهشامدهشو اودحو امدح -و كلذ ىلع ل نع نم هام هن مالعالا

 نملاوس نع اننبارانعحألاو قب رطهض تكلسو ىلاعت هللا نم حف هلكسف قا | ةدافا ىلعانأ ال

 ءاشيام هللا لعةيوهغملبتب قطا هلام غالب الاملاح دم ال هنال كل ىف هب ردبعلا

 + (مهلزانمونيب دا تاطقالا ىف هن امعيراو نوم باو ىنامثا!بانلا)#

 هطيض تعنال ىذلا ”ىبرئنلا 4

 هب :ًاشن قالطالا ىلع نانعلا نه

 هل سداف اننعل هانا لاق ن-

 هيريس_ث هاندطعناا:للعق

 ةمعل نادال ماقمالو

 هلسب 0 كل تما

 هنزكحر ودسام دنع هيلع
 زب ىلع فو انله>-و

 ركل ماقمال نوي رمال 32م1 تاير لعل الملاو ةكتالملا نع ىلاعتهتنا لاك
 هلا ٍلصهلوقباطقالا باب لصأو ىرخالاةبأ الان الاهذههمشت ىأع ىث لثمكح سلتهشاف

 ىو ةمضاحو ةرعاطلا ىشو ةيدأن نم هاو مو هحراود ىلع نأ نالا ىتح عارمكلك ملسو هيلع

 ئشااكلذف رومالان ءامرماهيلعرو دي ئن لكف ماعلا ىف ةفاتخم ةرثكرومالان ا لاف ةنطاب |

 حور بطق لكل نوكحي, نأ د, الف ةروصو حور نم بكس وهوال اش نمامو صالا كل 3 بطق
 امودِج بطلا نمدحاولا هجولا ىعسو هبطقوه ىذا مالا كِل: حاورا هما ءرو دناهحورذ ةرودو

 دو>و نم نودودتملامهو ىرءانالا لاعلا فانصا لبنك ةرودلاوهواملامهثرخ  الاوحوراودو

 دابع ىنءاهلل#ابءملاعلادوجوبدصتلاف لوالا دصقااامأو لوالا دصةلانال ىناثا ادصةاارلاعلا
 لمكحما امو لماكر غ مان ملاولا فانصا نم فنص لكى هناريغدوجولا لكل ثداسحلا نافرعلا
 اناوسحدملاب ىمملا ىناواناسنالاوهفةلماكلا ادعاموهلماكلا ةيناسنالا ةأشنلا هذهمالا
 امندلا ىمسي لزئم نيلزئم ىف -ىنامسلاو ىمسملا لالا لج هتان ا ٌْملمكلا نم باطقالاو قطان

 قاككا تالا جر تااويرتألا اند رتسملاو نانا ون نالا اهبناكس لمسو ةرع الا نس لدتمو
 مهتاولخ ىفو مه_سوفت ىف مه ذاد_همهسوةن ىف هبلعنو ديزبال هللا يه رت دا مهوريغال

 هللدملاو قلطلاودستملا هللا ناس نمرك ذل عاون اه دعب م هتالالاالفمومعلا اما ناسا
 الواملاعلا نمدودتملا فذصلا اذ هوهفكلذك هتلادالا ةؤقالو لو>الو كا ذكريك ١ هللاوكلَذك

 ىلا همم غارف دن ءنولتش اهلا نوودني ةاعسم لاح اناهيق مهانكس لعجو نيرا دلا نم ايندلارادلا

 | ةرخ الاةام< ىف اندلاة املا ةقرافموعو توع لق. ن همهنمنعب ريض ىلع مهةلشنو ةرخ  الارادلا

 نم لضفأ هنأب همف لاقي امو ةصاخ هللا لسسىف دمبشل اوهو تومريغنم امن دل ةامملاب لق نمو و
 ثعيمنيريثك اسما ندلا ىف ىنانالا فنصلا اذه لعجهقلانا عقوملا ضعي ن ملضفأ هناالا تم

 اذامهلامو هولعفي نأ مبلع قمل ع مهاعبو 0
 ارادلا ىف هتلادنعةيوقعلا نس كل ذاولعشي ماذا مهيلعاذاموترخ الارادلا ىف هللا دنعربخلا ن م كلذ اولعذ

 أ نمو مالا نمل ضفالاو لضاسفلا مهن مهند لضفلا لعج مرح الاىفو كل ذمه 3 ءاىلوتم معاذ! ل

 هللا لص دمع محو سانلا ترخ ا ةَساريخ مهاعسو ملسو هلع هلقا ىلص دمت سان مهال ا م خول سرلا ا

 هوا هيا ضع شو نحو ال ل ا ا يك ع م
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 تلسدق ىلوقي ىدت مالساف

 , | تماما | | 21
 هلل ري ا راي ْ

 تلقق هسشش هارا نا س>او 1

 211[ ليفدك نذل ا ىذا علا
 ! تدصتاماّد-و هاذ ولان أت
 تدني 1501 قدها ل

 ناسحالا ءازب لهلاقو انإسا اولوق نكلواو_:مؤتهل لقانمابارعالا تلاق ىلا عت هللا لاق
 [ نايالاول ع مالسالاف نا الاو مالسالاو نامبالا نيب قرفلا ميدتلار يدنا ىندرو ناسحالاالا
 ْ أ ذه عجب نقداهثا ناسحالاو داقتعا ناالاودايقلا مالا زراكواةيؤر ناسحالاو قي دصأ
 | هرهظالو 1 ثيحهركشإلف ةروو كح ىف4قو وللا ىو ايمانا هلاع تري ودوم
 | هذه فرشأ اننا ١ نطاوملاب هلل هتدارار هلعل ىلا دعا سف همف ىنتي نأ بت ىذلا نطوملا ف
 لءفاذا قا نافل مالل_ملاو ن مال نسحلاو نمؤمال نمؤملاو هذ فرش * نمابملعىل دن نمل ةلزنخلا
 نم ل_ههلوق ىف قداص هنالدلب ,خغيفىرغغأ برد ءلالوةفهلداقناد ةفد_علا هنم هدي ربأم
 5 .ودكصا قد“ لباد نسما داع دامو يلي يرو سال تال نغاقرف ةعم سس
 هسفننع هلاقامالا قا ساد قملاالا هللا لءاولو نال ©. دىناولغتال ٍباَحَلا لهأ اءلاه اذهلو
 ظعاهروهظ ىلا هسفنىفقللاة-اذ قالا الاهنلا ىلءاولوةنالو مهل لاقام هلعب ماعلا نا لعامالولف
 ّمكو ةممالاو ةيبغلاكنطاو مىف قطاراهظا انءلعر< دقق ملا ناف هراهطظ | ىلا هلرهظملا ةجاح نم
 وهف هب ماك نمل ةقصوه ثدح نم هنمعىال -ىلوتا نو كحل فروهظلا عونمم قحاسهلكدرارسالا
 هتقيشح ىلع قاللاو ىلا ن : ناعالات م 15 ةيؤر ولان مناسحالاو ىكتارهاظلا
 لك الو « لاقي ىرديام لكاش لهنا قالا فلا قيال هناريغ هي نيفراعلا دنع ماليبسالا كاذكو
 لسسلاىدّيودو قا لوي هللاو +رارس الارو.ة«را رحالارودص + غاذيدهش ام

 و

 نموهق ىناك هلع تدسا نمةلزانم ةفرعمف ةئامعب راو نوةسسلاو ىداملا بابل
 * (فرعيالو فرعبال ىف ان

 ]| ىردتالو ىردتالف نوردخم | | رك نا
 ردقلا هلل انوص ىلاسللا نيب تبحام لثم ماعم مراغب

 سمالا لاع ند م هدر 0 هدسدال نم ىوس اهارالف

 رعفلا عا طم ىتسلمللالوانم || || هرقازفلخ نم هرظانلودست

 ةماعلا ىف دن اوعلا هفوهىذلا همرحو همرحدب نوقراعلاءالؤهو مرحو مرح كمام لكس

 مهيلعالو مهنهرهظي الفملاعلا فنولوهحنا نوذراعلا مهو ماشا ىف تاروصةمرو> ىلاعتهلنالاك
 املاع هنو دهشيالممنالملابعلا ام نوفر عيال هلناالا نوكلا قنودوشالمهو هبنوفرعبأم

 هيقم-ملاهيقلاق ىذلاالا * هيردبسلن راس وحلا

 1 اسح مل اعاادهشو اسعواداةتعا قا دهش لاعلاف صاختاو مابعلل دو,مموهامالام مرك_ساك

 هيدونمونقاملاعم نام هري خا مل | نوكلاناعاملاعلانو دهشو انبعّولانودهشءالؤدو /

 هاوققعامف قدصد عقم مهو قب قحءادهثمهف هنوربالوهقاءنونمز,لاعل نا اوربالو



 اكح 0*7

 اهارنال نكلو اهسفن فا هءوض ىلع كالا اوكلانامول_عمود> اوردودلاو امك ىهسقرتحاالف |

 اهعرهتكلادح او سال ناححو هلع مه سوف: اوارلءالعل !ىح ىاهعقرولف ل اردالا فعذا

 مهنع عقرت ةماعلا نكح ىناهسو هللا انآ نم مونع ىحاماولاةةةدح اوانا ذم او داو رف مهنع

 ٍ مهنافهللا عب هايداىوحتلانوكراعلارمس اذ مهب م سها اوعرانف هنلعوذام ىلع مالا اودهشي لق

 لاعاغ ,هراظتناهلع ا هوعنتالواهو ل اوله ا[رعةمكللا ١ اوطعيال مال !١هلعلاقءادالا

 نوبقارب مهذ صنت صاع لكل ةبقارملا مهما هنال مكتحلا اذه نم اغيلكمت داعش يفر اعلل عراشلا 1

 هقح ىف مظلات اوفصتن الئلدوطعا ةيلهالا همفاوأر ند ةمكح >- لها م ال ثردملا اذه ل>١ن مماعأا

 ازبالذ اهتح ىف مظلاناوةهذي وطي ةيلها هفاوربإناو
 اذهوامتاد ماعلا نيبقاىه نول

 فّرصَت وهفنأث نع نأثهزغشي م هتلانع راسل د بئار نك اسقرئ * لك لع هللا ناكو هلوق 5 نم موطظدح ا

 نمو هحولا اذهنم حرس فّرممت افهم فرص لا نم لوبقأ اودهُشا | ىهلا هنالهنادن عش لك
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 هعوهصودش ||

 ليبسلا ىدبموهو قا لوقتي هللاو لشع ن1 فاكةلزالملاهذهىفةراشالان هردقلا اذدو

 ٠ كردبام ٌكرديروئاابو أ هراونا كردترونلاءف

 كاع الؤ تاذلاب كلع

 « (رامخالا نيفطصملان مان دنع مهلاو ةلرانم ةفر و هامتو اةنوس اد مسام ابايلا] +

 دصتقااو قباسلا وراظلاوذ
 دقتسعملا نعلا فاعلا
 هش ضا لك نعمهتمسه

 وطمس موادح 0

 اولتعاف هبادكح هثرو

 تلسع اه مهعيدتل مهراتخاف

 ىباسمهمودصتقم بنمو هسفنل لاط مجقانداتبع ن 0 ىلاعت هللا لاق

 هنلادنعاهر دي هلعل ه-_ففنل ل اظلاف هللا ىم اب كلذ لكىأريبكل !لضفا اود كلذ هللا ن ذانتاريخلاب

 || هدد نم همطعي لب هقح لكم ظلال هناف قحلاالا هقح ى- ىذ لك ىلع ناهلظبالا هالي وهذ
 اذه لف ءايرنالا ةمشرب هقحل ىتح سفن لجا نم هيف هللا ب دا هن ىعسيال امو ابي دا هب ىعيأم ىلاسعت
 هةقواأم امو ئطصم هنا عم هسفنلا ل اظ ىم»اذه هدهمشم نا كح ني هدمع ىلع ىهاالا لضفلا نم هملطلا

 دربنا لقبك! انآ نامل باكل ا نم لع هدنع ىذا | لاقاك مك وهف باَحَلا هلعال | كال ذ ىلع

 لعنطوم لك ف دصتقاىذااوهفددتتملااماو ٌكلذامخر بن ب فص ها لعام باَكَل الولف كفرطكبلا

 ملاظاا ده شف ءايربالاءامضخالا هللا له أ مشو سفن م ك2 ال نط وملا مك وهف نطوملا م كح هدضاقيام
 دصتقملا كح -قلخ دلال ق<- امو نطا وما دصتقا هشمو هلا هين الق قعلل سممالام
 هلا اتحيام نيفرطلا مكحصح نم همفو نيفرطلل تسل ةققح ىلع هنالاطسو دصتقا تاك اذهلو

 هذه عمّدجتو هماعاهمو دق لب ءقنطا وملا مكس انتي ىذلا يفت ريدكخاب ,قياسلا امأو هدف جرد وا

 وهو قالو هللاو تال اءاياس ادصتشماماطنزوحكحجفذ حاولا صخشل افلاوحالا

 : ليبسلا ىدبي
 *« (ناسحالا ناسحاو نا الاو ناميالاو مالسالا ةلزانمةفرعم ق هن امعيراو نود لا بابل )+
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 فاخ نه بحا الام هسق كله اناف | كولوح تنسما|م نيعلا ىرتلول 1 |

 نفنبالاو عمدلاو وذل ءايلطلا ئوس ىدب فدع ىد_:ءامتدقأ كاذإ

 لك ىلع حب هلؤق لثم ةعجا نانالا "مينا دحاولا هالا نا ها هيداّربو واطي قلطملا فءلكتلاف

 نمو فاكملا تاذؤق هقالطاو فدلكنتلا مومعا عسبللا نوني دمعت كانا هلوقوهو ةقدص كتم ىالس

 ىرخا نود ةعي رمث هيدرقتن لو عس ”ارمشلا عم هيت مح اااسك <. داي تاتا اذه
 انعم هله انذا قولطالا ن نمرخ ””الارهالاو ٌقاطاو "مف همقاو كر ةسالونيدلا اومقانأ هلوقودو
 انلرفغاف مالاو هباسل ةقاطالام انلمحتالو انبرانذ اونالانر ىبنمو انو سمآو رومأم هنااسفي ر 55

 تاعفد5 تاعفدق معلا ىف هنم باولاو يرش عا نعانما ذ_هانرمصن ان انالوم تن: راو
 هنمناكام فالذي نيمدق ىلعا.نمباوملا هللا اوذرقا ةاكحنلا اًون؟ةالصلا اودقا هنمرعالاو
 وهو هّساجال تاها عسجب نم -نفاوهرعغباوجوانعطاوانءهمانلوقوهوهباوط قةأومباوأ

 الا ةفهتو اَم_ثةياجالا هدم هلا .برقو هن داعس نع هللا هدعبأ ن مالك اذهو انيصعو انعم“ هلوق

 رخآ نط وم ىف هنا مفاصنال | مهنم باطيل هدامع قا فانا ن ءاذهو ف.اكتلا قالطان ءل تبا
 اومعفمهذبعا ىعاف فاصنالا ماقم هف مت ة,ملانهلا ادنتسمءاقش ماع بتكتم نيرتنآ ءوقل لعج
 صال سفن ىف هنال هنو مهتم عقو عازتل نال ةغلابلا خا هللذ لاف مث 'هنمهاتشاو ةلوهام مما ب 0
 اسباترعلان ركنمالا هداسبج ىلع قت ةغلابلا ةيطا تناك ماندنع و مهفاق ناناذمثام نائكحالا ام
 ةلغام هلل اودي نأ هيلع ةغلاملا ةحلا هناك أ ًامسشم ولعملا لاك نافذ مولعملا ىلع كاس وهام مولعملل

 كتاذ نم قتيطغا امردق ىلءالادوولا ف كئزرباامو كم دع لاح ىف هءلع كنوكص الا كزماذه

 اماو صاشنا ىهلالانافرعلا فقومىف قلد ذاع _--ح ض>- دننق قا اهنا دعلا فرعف كلومشي ا
 مانت ةح هيلع ماقت دا لك اش هفلاجرلا م يف بس فات مكاو بي رده. سال اف مومعلا ىف

 | ود»و هدامع قوف ةخلأاد رهاةااوهوهداءعىلع رهظبام هللا دنع جف اص لك ىلعدلت رخآ الا ىلع

 امدخ ناك ام ف. اكل اقالطاال ولف هملع هناا هي موقتاسع نص لك ىلءرهظي ثيح ريمشتا ميكحلا
 لدسلا ىدهمودو قالو هلئاو مهفافهان رظانالو مكك ساكتتانع 0 ١

 +« (تاصسلاكلاردا ةلزانمةفرعم فةثامعب راو نو لاو نم اثلا بابلا]

 ائمدعت ْلادالاب ىهو كرد هحولا تاحجس

 امه مكنم ا لهن هيلعامتم 5 راسغ

 انلعب ادو-وم قلت ملف همق سهال |ناكانكا

 هتا> نيبو هن الس رملا ةمهاالا ب |ىفمالسلا هيلع لاقو ضرالاو تا اوهسل ارون هلل! ىلا عت هللا لاق

 تءأرله ملسو هيلعدلنا ىلصهل لبقو هَماْح نم هرمدب هكرداام هولا تاس تةرحال ايعذرول ىلاعت هنا

 ةنوعت < رغاهاف تامهسلل ىيتفيكت ةقول 2# تنا تحنا بحل اهذهفهارا ىنارو لامة كمر

 بامان رونلات ةيمالظو ديرون احر ىأا كل د ىعندد ادع ع نع دهام اخ ا اًرسانهنا لعا نكل اهنع
 بخل اهذه عفرولف ةدامعملا ةءعسطا ارومالان بيالات لاو كفا ١فراعملان هدب

 ل م للا ناتامل ههرمدل هكردا ام يجو تفس تقرحال هدا عرأ اصنع

 يووكلا ىفلايقياكن هت ارون ىف بك اوكتلازاونا جاتك يغادر فوه اخليه س١
 0 عالتملا لد ارالف قرع بكوتصسصلاتاذإةرؤنلا دوو عمعاعشلا تلك 31

 اءطح بطلا ناكوكسلا لاسقنتاب هسنعو هيلع م الا للة افرط انل اراظن ىف :دحاولا نيعلا ىلع لاس |

 كم ع ل



 تن 5 9 قمتم هتانأل اهققامدسبال ثهاالا تن ركل كلا
 الإ مغنو د هم_يمارداسف نك هلوةءداراام عامسلا زعمه هنال ئش هلا كلذ ىنعي نوكمف لاق اذهاو

 دوحو عا اهدنع دوولا لودحلالاد_>ولاب كرا هذه تمعمانك تالاثام اند نب وكتلا 1

 ادمان هد ىطعا: قيللا تا منئاكلا اذه ه سقى نيع هناف نيعالبدا نيعب ناك اون مككلا :

 لعجو باح اهاعهل اوس دبعل ا هئم هيلطب أمني 0 اواعداس هسفنلعحو هداسعا

 لعاج لع ىهام اهماكحانوكتا امسفنال قئاهملاّنادبرل نكح لعج م سال ظفلب كلذ

 سانلارثكا ىلع ةنزتخملا مولعلا نم عونلا اذ-مب لعلا ناف هملع ىهام ىلع ررمالا لعو لع نأ
 بح وناعم اَنأي مسهلع عم قمل راكتنا ىلا دورا ايف راسعلا نم مهل اهفن كتح م رخل

 لوع نم ىل_ءدرلاءملكتملا ن تس ادهلو اهتاذا كا ذّنا نو دير. الغقع هيتماق ن ماه ماكسا

 مالكلاَنا ىك- ءلبلد مضعد د تءوهف ىسوا ةرصشلا نمهللا مالك اًماو ل<ىفالهث داٍسا ةدارالاب

 سلو ةرصشلا نم ٍباللئاوهو تسانملا قلعت عمسلاَِّناىرخالا ةقئاطلا لوقا قلن 1في
 ّنا نولئاتلا مهءالؤهو هنم عمسلا قلعت ذاسج مولعنو هللا مالكم عسى اقم ١

 1 1كوب اا ابا يل

 روك ةرود قرهظراكهنفصال هت وم هرصب و هععتو د علا ناسل 0 ْ

 ةردش ةروض قاعاف قا الاد :رمشلا نم ملكنا ريغالذا هريس غالوعودو فر تدوس لا ل م

 مكس وه ث يح نم ةرشلاوداكعماس وه ثيدح نء ىبنومةرونص قاف ىينارالا ومص عيجإمو
 انهو نيتاذ ىطعي لولذاناف هناذىف لسعإلّئشااّنال' لواعالا ى.ود ىدومو ةركش و ةةرحشلاو

 ناس رهامنا

 : هيرب سادحالاامل_عيبللاو | || هركتتراكفالاامدسمثي سحاق

 هسرتنسح ىف همكح ىلا رظناو | || ابعهروصىفىرت هملا رظنان
 هيآلا و نم' هيردب سلو "تك نموارب ىذلا ت3 هأآرت

 هيلع ىهأم ىلع رومالل اداطعا امواهرم هحاامتالزانملا هده ىف ةمهلالاد تكل اهذه ىلارطتاف .:
 ,ليدتسلا ىدوي ودووللا لوب هتناوز احا ىف ا

 * (ىلطملا فم كنا ةناس الرس قةناسراودوس/ عال بسلا .

 ١ سائل او هللا نيب ف.ل اكسل مكح

 ١ سارلا ىلع هانمتااناعد ناف نلت سال اك هل ىند حالا

 0 تيحاأت رةىناف لوشن 1لوسّرلل لوش ىلع ىداسع كلاسا داو ىلا اعت هللا لاف

 لخدأ دق عرش كلذ لكوممل همءرشاعماقلا ىلا مةوعداذا ىتعب ىلاوسع سلق ناعداذا

 هيلع مال اوهام ةقمقحلا ىلع مالعاوهف كلذ ىف مهي ديأب صالا ل_عجو هدابع هب فلك اسمع هسفن
 هطعبام ىذقنف قاخ ةروص: رهظاذا الا هت وهل هيب اعف ل_علسا نع ىلا عت هناق لهل ان وهام

 الف نيعلا هكر دنا هام رهالا ّنا ةعمشط | ىطغتو تل وع نععلا هءلع تءقوام ماكس اّنا رصبلا

 مومعلا ىف ةّساعلا هف ميو ةنسهلالا فرابيملاف نيعلاو بلقلانيب ةصزاسنلا از

 فلتلا لاك شال جورقوس

 امعس قضروادق بىاقلل لوقا

200 

 فلا ىلا داق ك_نعلاقف
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 ا 50 باع .ردافنك هبيذعت تصح أ امر طاف بضغاا لوزيا همضغل ةر بد عمف ىذربو بضغبف

 17 .جربف فاد ءلاةلك هملع تح نهال ةجرلا ل وشتف يك لوب ىَح بضغلا لازال هضا

 ْ عقاولا نادل نم هملع بوضغملا ىلءدشاو دو بضغلا دمرستا باذعل االول هنال 0 نمدذع

 كلتا لانقالا ف نوكيدتتف هانركذاكو هو هانر رق صمالا ناححاذاو لوقا انه لمع نهب

 نوكي دقو هماعلومقملاهب قل ةواقش ر هاظاا لابقالافنوكي دقو هيلع لوبةملاهيدءسل ةدانغس

 1ْ ةروصوحورو ةداهشو بمغهسيلعلوسقملاو رهاظاا لابقالا ف هانرك ذام لثمن طابلا لابقالا ف
 لأ رهظبارم بسنلا ماكح او تالابقالاهذهل العفن نأ ساو سفنلا نم دب الف قطانو ناوحو
 ] تيتان كالا منيع ههبلع ةدئاعلاة ب وهلاَناهللارك ذدقو هملعموكحلا ىف كاذسا مكح
 هل ارداظهناف هلع باج الف هيلع ه هم َر2 هنا ناو هسفن لاق ٠ كلد ىلع هبت هبقالا هنمافرمدت

 2 لا ردلس د مفرْحاَو لوا 0 هلدرداسم كل لع ووه 0

 الأ ىتلاةرابعلا تءاا ذهلف ةيرخ الا مكحر دابملا اذهىلاةمسنلاب لوالل نوكيو ةءادالا مكح هل نوكمف
 ٍ فشكلا اذ_هدعءوث هرتسالف ةنللا هيلع تمرح هني ىدبع ىنردانهلنا نع ناججرتلا اهرك ذ
 ىذلااهوذللعلا واصل ريبكلا رهظالف فطللاودو قاخ نم ملعبك قمل نمو قيس نم معي هنال

 امولعم م وأءاانوكك نم م نهذلا ىفاك واستن او ه1! ىلع ةمن ران مة مولعملا ناك مولعملا نم همسك

 ١ دربب وأوءاَهُدو ةداعسن هنوتحلاو بالف - ءل املاعلل ىطعملا هتاقام دعوا ادوجو هنوك نمل

 لا ضرغلا ىلعمككلا اذهب ىشع مءاقش ناكه عالي الامو ةداعس ناكحبازملا عالي امتدازاخ حو ءاوهلا
 ١ هيبنتلاو راصتخإلا ديراىنأف مهفافاهمدعو ةعالاا كمكح هلك كلذ فيك و ةعب ريثلاو لاكتلاو

 ليسسا!ىدبم ودو ق1 ١لوقش هللاو

 ]| ديرب عمس دقف ىالكع امس دنع ٌلَرَع نم ةلزانم ةفرعميف ةنام»راو نوسلتاو سداسلا باسلا
 ْ .دو>ولا ىظعي ىذااد-ولا

 ١ مدق ل عدلتم تعشوانتاما. ||| .تز بام هنا مدلك حاملا ||
 مدعلا ةلال اهحرادم لد تعجرام ععسلا الواو دوجولا ىلا

 مكنعو د صقنع نّوكشلا نا || | ةلمالك ال نم نّوكتلا سل '

 لأ نك سا هيلعهجوامع مكحلا عب ثنو 0 نك هالوةننا ماندراادا ءيشلاناوقامنا ىلا عت هللا لاك

 امن ثمامالك فرعا اداسللا فءاعساذهلوزألا الا هقلعتم سلف ددبحولو هب مد بعمق ناك امناك

 الأ موفاف ناكام ناك امالكر الاهنعدحوام ىسرثالادجوالفحورحلا فرثاودو حردساوهو ماكنا لم

 ا ديدي تاع هيطعن لاحىلا عماسلا هلع نوكي لاح نم ىا لاح ىلا لاح نم لان كر أو

 دحولا كو ةفوصلا لال اذ واو يك راى -ءروبجموهف هه هلق بس هش وهو ركحلا

 ٍ ساحيناهنلع نيت سدا امهق هللا هلك وسهل لت تح ساخاق نع سايدحالا هعم قعىذلا

 ]| مهدت ٍءتلاخلا هذه دمحتال نكلو د :الذءل لبق دجو بحاصال دجا وتم هنأب نيرضاخلا فر ر«0ناالا

 ٍ عاملا قص اف ملا اء امو دم<عو ّرعأا سف لصالا ف 0 كب منال لا- بكج ىلع

 لعع انغو عاما لاحوب ص الفءو لك ف ىرمبد 0 قر طل لفاه لوش ىدلا

 ا صاخ حا مج ىلع ةعسطلا ن ُنِم بكصرئامك زؤورامغا ”ىببطلا نزولاّناف ”يعسط ص اخ قدر طإ

 : |! ]| لصا فرئااهن 9 5 او ةلقعلا سوفنلا ركوب فال مهفلا عيبطلا 0 طرتخالوا

 ]| ىنالا مهما! الاوك رالف مسهفلاألا وعلا كلم ”هلقابعلا سوفنلا فاه أ تعبأ ع نكباو اهدوجو| أ
 حجج نجح



 وهاماوفرعت هنف اورظناخ || || هللا وه لق هلا بسن
 وهالا: وهام. ىردب سال لإ |[ دمصةئازإ يدا

 وهامذلا رظانلاوهو || تراتتذا لوةعلا هدلت د
 وهام لعذ د_>او الوال |[:

 وهالا سلف رثكحصو ىسحوهفدو+ول | نيعوه

 وهالا هلاال هلت أ[ امضقانتىف قا اورظناف>

 قي راهانع نوكيامدحاو

 ]| موق ام نولدهاجلاو ةلوهجت هب ارقفءاجرلا محراوهف م-رلل لصاو هنالانرغلا لمتال هنرضخ
 لإ هيةءاجاعالا ةديعلماعيام هتاخ سوهو هشسيو مهي بتال يذلا ءان رغلا ةلزئمم-هاهج م.هلزنا

 إلا هلل |مهعطقق مهسراوعطقمهق بنح راج مه دانقّدعا ىفمهاو عق مكتظ م كل ذوهلوةوهو هلع هديزبال

 هانلقأم ىلاعت هلل هللا لاف ىتح باسنالا لع ىلع ناش برعلا تناك اذبهلو با- ذالان ان لعلا فرش اق

 هسا رسداولا لوقوهو نورلا نم ةنك* م-رلاويرطو ىبسن عفر قير رط نشب لا سلتا !

 00 ندنيبو هجر نجا ا البسوس هارقبالدم همس افراعةمايقلا موق أب لجدنيب م و

 ]|| مدآ هس نوكد لزنع هدنعن وك فري )ناو ب ا رو ةسنج الا دقت ةءبهلك اذه الها
 ىطعباع طل اعوهو هد_:عةداعس ىطعب ال بسنلا اذ هاف كلذ لثم اذه لعص مدآ نباوهو هنم

 الإ سانلا ضءناهار ةرشم ىف كلذ ىلرهظذ مدان |نع ان”رعىف ةكانو كلذ بن اردالو ىطعيو
 | بيرقتلا نماهيفىأر مدا اشب نع ىمراقعالاب "هللا كلت ىف مهتسماىتلا ةعامجللو انل
 ٍ باحرتلاو لهسلاو ل_هالاب ىلعالا الم ام_هاقاتو ةعاسللا كل حورعوءاعسلا باودأ خفو ىهلالا

 هللا لها نمسانل ا رثكص ا دنع ةعوطقم محرانم مدآم>رناف ىأرام لهذوتببناىلا |
 نسا و دن لعاب ىرسشو ىسنتاصؤو هادم لعلضو دعآو كلذ ةماعلا لاح كف
 .: كلذىلا تيدتهاامو ماعنالا ىلعهتلاتدمخ اهرثا ىلع ىدماامدق كل د ىف دحالر ام <ىهلاقمفو|

 عضومريغ فوقي لوقإس انلا نطغةامور كح ذو عفندقو ةيسانم دعب هاف ”ىهلالا بسنلابالا

 || هللا انلعس بابلالا اولواالاركدتاموةَّونلاو ةويالا هذها هنت دحاالو رّزكي مدآ ىانمدآ نا
 ]| نوراهنامزنبأو نوراغ تأ ا.هلوقب مدأ ىف هتنا نمىرك ذا اذه هاش ا امو هانأ رب نع مانا 1

 ليبسلا ىدبي وهو قلسا لوي هتلاو كلذ ل_ءافلونم| ْ
-_ 

 نموادبا دعس ال ىرهاظب هملع تاق أ ن نم ةلزانم ةفرعمق هن امهدراو نو سةكلاو سماخناب الا

 سكعلانو ادبا قشبال طاب هلع لنا |

 بدسأل مكحلاام ه_د صا تبسلاو مولملا ردقالمكملا ظ

 بلل ماكح االاق همومعلا نم امهنبياو باو لالي اذه ا

 بمالودكالو كدوح رغق رد> ىل_عاذنماناعم هللاق ا

 بونلا عراصم قينمم تنك أم || || اب نيفراعلادبنع ةعب رمتلا الول ا
 تطعلاورسكلا ىل_-ع امه امو تاعش ةجرا تقيس ة-جراب ا

 ]| سلف همسعت اذه ّناف هلك دو>ولا هنأ اهسنت نطابلاو رهاظلاو رخ الاو لوالا وه ىلا عت هّننا لاق ظ

 دعبل اد لفتلا يرفعون الابل اوه قس نقع يالارصلا

 ل ق>اللا-و لوالاوهو قباسلاح نالاح لاا رهاظلا وهو ”ىسحو نطادلا قوهو ”ىبسف ا
 ةعياسةةحال ىهف لكلا ىةن راس ”هلماش ةمحر م قحال بضغو ةقباس ةجرالا امو رخ الاوهو ِ



 و/

 نماذهف كمرك لودي ىتح ههدنف ميركل كرب َرغامنانالا اهيااءاهينموالعم ىلاعت هللا لاق

 امو كنظ ىف هملع تنجا ذا كلذ سويلالا كس اع ىج نعوفعلابْكيمااق مركلا مركح ب بان

 ميال هللا نا سة ظ نكلو لاقاك هسلع تدنج كنا تننظ ثم تالا درا نعتظو كفن ىلعالا تننح

 تحراخني  رسامنا نم حصصأف ماد درام 3 , رب مانظ ىذلا مكسحنلف م ك1ذونولمعنامم اريثكم
 زم نكح ل يال نمتارانتلا مظعانأرلعانيدتهماوناكاموممراخت

 ىلعوهو ك.سفن ىلدعهبانل اراشإ اكءلا بسئامف هقد د: نأ كةاخ مركنمنوكمف كئمرهظ ناو

 هقصتستام هنك خلال ذهل ذف دنع لو ازرب نوكيا ف هعم تبت كنك لعدقو كلذفع كا

 ءامدلا نم ةمرلا فمظعاتاورملاوت امهلا ىوذدنع ضارعالاّنال ماعنالاو هملعلاضفالا نم

 كنا لعي هناف ءايفملاو ىذالا اذه لئم كامو كريص ىرللالا كَمح ىفاذه لثم لعفامو لا اومالاو

 ءىربتنأواكحو اداحا كنمال «:م تناكح تلا غاذملا نمْليلا بسنامم كت اس ةءاربرلعت

 نيضارلاو نيرباصل!تاجرد هقدتست ام ىلء ا دئاز تزفف هعزانت موا س هل شفت لفاكحو اداجيابهنم

 هّتفص هذه نملةلزمملا 9 ىلع ىلاعتو كرات اننهبنو هينح ىف كلذ لك تيدعةساوني رثوملاو

 ردصت نما همر ٌيْزاشلا ظعلان .. ةيظعلاةرانملا نعوفعلا ميظع ىلعو طصاوافع ن :رك هلوشب

 هرحأف لت. لوهللا ىلع هرح | ناك مل ىرعش تسل امف هذا ىل_عدرجأف لامتفهسفنل اراشإاو هلاهيزتت هنم

 رولا مزلأو نيلفاغاا نم نكنالو باحتلا مالا اذ_هىلا هنتفا ذكو اذكهراشراو هزيسص ىلع

 اناعج هتلكأقو مهسوف' انجن تساحرمش ل منعت نارا

 ةبافكو ةنغمركح !|مرك ىف ةراشالا هذه ىفو ءابدالا ةيهز ىف رشف هرال هسفني هات | نم هللا

 لسعبلا فذ وهو ىلع الوش هنااو

 فورعملاا# اوبد رغانتريضح انعم ىرشال ةلزانم ةفرعم قةنامعيراو نولناو عبارلا بابلا.

 ىبر علا ىلوإل

 داستلا انلو انلاوما ىفو انمف ماكل مهىل ركااولوا

 داره اوهواعرسم لحريو || || امو يب بي رغلاءاج كاف
 داسعل | اند سدتق اهاندجحب ىلرق بسرقو ةبارق ب رق

 داسؤفالو لوز كدكادر ءاعد هبا خو دب ددحا (ع

 بسلا تاسلاىفريسكلا فدروو ىبرقلا ىفةّدوملاالا ارجا هسلع مكل ًأساال لق هسدنل ىلاعت هللا لاق

 نيذلامهو نوةدملانبا ىب.ذ عقراو مكم_سن عضا مودلاةماسقاا مول لوي هللاَنا هللازعب و انس

 ىارك انهت أهللا دنع م_كمركاّنا ىلاعت هللا لاك ىلاعت هلا بناجابه نوم ةداتو مهسوفت | 5
 ةنرغ قس م بسنلا مصاذاف < ىهلالا بسنلا ةعص ىلع رادملاف ىل_عفا با. ىف ءاجهنالدباقو مك دْشا ”

 تاذلا "ىدحاديعلا ناكاذاف ضل قياسا عج ىح تلا مالو هيدا نم ىف

 هبلاًاطبو هب هللا لس هيصخق لاش الو همس فرءدال ملاعلا ىف الوه# هللادنع أةورعم هنأشف

 مهلا اهحاص لوقف دئادشلاتءاساذا هدي ىذا اوهو زيسمتالو نيمعت ريغ نم رار طضالادنع

 هزيغ بح وورماهنعدإو لو نسعلالوهاوهف ازكهراذك ىللعف اك دنع نيحلاصلا ةمودع

 هل هن ؤيال ىذلاوابواطم نوكت حس ةشع ل ذءال هنا ل ملع لدي كاكا :مناقالا 51 -

 هله لكك ناك اذان ماقملا|ذهدل ن مالا هللا قلخ ن مدخ ايها نزال ةلاح ىلعن ركب دنا عيلطاأل

 كيرانل بسناد_* ان لسو هيلع هللا لص د4 تااكدوهنلاّنا ريسللا فدرو بسنلا متافصلا

 دح اهّللاوذ لق ثازنك

 كم ع لكل



 هببداىذلا <جواالا بدالا نماسدتا:!ناثلوةنا تَدوااان ماا ذكم تواان فص ناو ًٍْ

 هللاىلاىغت اف هللا هدأ نمناكخو دعس ل-.ق نئدحا نؤددأب اصاخ هللا بدا سلف هلوسر |||
 هنا تح ناو تنم هناهللا لمس قف لسقت نال ودن نأ هللا نان دق و بدالا _.اودوايدالا ف ا

 ان نمثاصاذا الاخ ود هتظعوع ىلا عت انركذو ق قزرب ىناعاقو هب زادنع جود لباسم ٍ

 عش رح - الازادإاىلا لاقت الا دنع ليعتمل نامل هلظنز رتل انزل اعرب اودلا كلت عوقو ٍ

 ضرغلا قفاويالاممو عبطلا البو ضرغلا قذاوب امو رسيالامموا اهعوتو رداع داسعلاب
 برَتلا طارفانا ىلانعت معامل هتسفنب ,رك ذو كلذ نم ةمهزرلاو كلذ ىف ةمغ رلان ركذف عب ءظلا مالنالو

 انراصإ هارتالو هب رق ةلعنا ديرولا ل. -وديرؤلا للسح نمانممل برقا هنأ نق مرا :

 ظفلساو طفح هنأءد علال هتسةنلرك ذ كلذكفانراصنا هكردتالو هنرقب نمّونأم قا برقكلذك |
 تاز ضدنا رفع نر اع لعالا# امم د ثيح اننعمودو هتدعن نمنح كّشالب بردا باطد

 بردالا ىقش ال ىهلالا تاتا ىلإ تا .اهقامسالو ىلؤا بدالاق هللا دنع نم 0 تاسالا آ

 ىدسهريغ نوذ ظفل ىلا ل دمعي ل ىلاعت هناف طافلالا ةاعارهىف تدالالث ىحملا ىلع لكشن ا ٌ

 ءاركسسلا سدا تو ةدئاوربخبا فذ رحت ىعلبا يف هلدمىلا هتعلوذدغلان اف هنع لاعت الو :

 قلرام اا هرهظم لتخمت ه ةمد ةنتممراهظاو سفن ةنوعدو ”ىنركمو مدقةلزم ىهفردقلا اذهب ا

 ئىثىف موعتن الف هملا عجرأ ان العنا هلك سهالا عجرب هنلاهئأر حذو ىلءاو ىسسأ ةسر امناو

 ةهذأ 0 ا مصل ادسعلاو هبأا عجر ا دنع هنمىتسسنوا هنعراذتعألا ىلا هسف جات ِ

 فرعنا مهللاقو ممسفنا ىلءهدانسعلاحأ هسفنب رك دامو ةقااخلا عمفكت ةلالدا هلنوكال

 اذاوت بانا ك سف تك زو هيف ترا نات سفن ىلارظنلاب عجرتنابدالا نك ىوقثرع مكسوفن |||
 ناىناف دوهثلاهمطعب ىذلا لعلا تهرق ةدهاشملا تدرك طاسلا لها نمنكتمل اءيدانكتتم
 ناط ىذا!نافةيولطل ات سلو رظنلا اذ_مب قملتى ان َحلأ دف رعملا هك رعااعرف هق رعاقح هلمق ترا

 لق طاسترالا ىلعتال لدعنمهاملال دس ءىلا ةفر ءملا كالتو هب طاسترالا ةفر عم هق هفرعت نأ هناكس :

 هسفن فرع اًداقهب ر هن عه سفن ىلاز اهالانعجرب ب بداآلاف هدعاهب هلل ادصقى 0 2 كال

 هاد هسا ةمهأأ ةمعرش هملقعة فر ءماهس ثةوانمرخت هيرافقإ رعق هيرب هطاررا فرعادوهشوااركف ٍْز

 هنأو ىحلاهناال نينكهب علا قرط ن-س>١ن ءتلاحالا هدهىانل نادا هناكو ولأ اشك ةدقان ريع :

 ءاقل نمدب مق مملا الاءادّسا همضرظ:لارظنلا ا ده نعل دع نم قسى لاقو دلل ينل نع

 هنودح مهناف مير ءاسقل نمد سه ىفاولوكي ل ممسوفن قرظنلا ن 1 مهملا مهاعدام ىلا أوعرولف مسمر

 ناف توكلا ءشالدو>ولا هششاتنهداراو ط2 ىنلكح هناالا لاعو م: مم وفن نيعف

 ثّرولان ه هيسصن د خا انكناتاطملا نأكم اننا نقف ف ةطاحالا»بف صال هلا 5 الا

 اهفر ظنلا ىهانتالد لح اسال ِ سمنل | تافاعاد هني هلا ل عرطتلا ف قع اشناوظعوف

 راس دادز اب العد طال رامباكع دادزاارظف دادزااماكف برقالا لمادأ| ىهو ةرخاواند

 لتنسلا ىدهيودو قلوب هللاو

 ىرمركجو لاومالا نمكتهوام ىرك ةهلزانم هفرعم ىنةن امعيراو نوس#ناوثلاة ل اباسلا

 ( ك.لع نال ا نع لوقع نمكتبدوام

 مركللامرك ندع ىعسملا لاذ ||| عشمال هنأب عركسحلا مكح

 مدلاذى الو عم هدنعام هشقتحنا 01 رظنا



 ان

 ارح وة ةنحس ةنل افاد هازبلو نيرمالا تدثأفةئح هرانو رات انااا ٍ

 نوكيتالدةو هسفنف هيلع مالإوهاملةقباطم نوكتدةنيعلا ىأرةرهاظلا روصلاو ةمار انا

 اذ_هاناةاك نازمالا طمترا اذاو لاير يغوأ ناك ال اخ امه:هّدبال نأ ىها امهذ لاح لك ىلعو

 ١ حاددعال ام_ممدجحاو لك تاذ هضضتقتامالا سلو طبارااوه امسهنإب ع أح ع نمديالغ طامترالا |

 ا 1 سارا لوك ناةيولف نحو واخ الا نام الام بسال ١١1 ع ”ىدوجو صأ ىلا

 هلءانو تضر نا ديال هنالرخ الا نو ديكتملا اذهب امهم دح او درفم نا انه ل اكلنا نمو امه الكوأ
 دحاو لك لينالثم امهاخ طا رالااذه عموام-غنم دحنا ونال رهظرامف 5 اذ_هلوقنم

 ام_ممدحاو لك ىلاراشي هنامستم داو سنل رشثآ هب ازهر نا بالف وش هلثمسل !لنم
 سدطانغملا نيب نا لعئاناف كلذ همكس سل ”ينغلاقانغلا وانك ا لبمالبجوم راقتفالاف

 بذج سطاشغملا سم اذا نكلو قلاخلاب قلخلا طاستراك هنمدبالاطانتراو ةءسائمديدخاو
 اذاوهملا“ هكر خلاب لعفنا اذ_هلولودقلا ديديللا فو بولا سطابذغملا ف نااتلعف هيلاديدخلا

 ْ ءأ رفق لاعلا لب 7 ساس لاك ازيمتواقرتفادقف اطيترا ناو امهف سطانغملا هلا بذي مل دب 00

 أ ودوانعفثناكمف + ءاوسىلا تفتلئالذدوجولاةرود زك نيل اعلا نع ”ىنَءهتلاوهتنا ىلا
 : ,  لمدسلا ىدهيوهو قل لوقبهللاو < هكالادحاولا

 * العار يرام و رعد فاعف هم ةنامسراو نوسمل اونا كا تاس

 | الك نمد ظعف تظعو نا

 | ايندحرايعدق مواملاعضصلا
 انذورحو انظاقلا همادقو

 ىذلا فريلاب هسا لاف لوقف

 اهلل دب انم الحا هّةرتف
 قدا نمدنع نيرهالل مكاو
 اههشمو اهتم هلا رظناف

 همالظوهؤامضد و ولا لع

 هلثع تعمسالو تن ر ناام
 امل نامزلا لع سيكا

 مكاسو هيلع موكح ره دااذ

 لثالدو عئارمش هيلع تا

 هئيعي َت هى ظننا كن 1 ٠ ل-_عاو

 ماد 2 4 ١ الا هرانعم

 مالك لك نيعل تاعم ايلا
 مالم ع هن مان الا لاق

 ىنالحا ىرتامىلأب فيثكلاو

 ماسجالاو حاو رالا حرام
 || مادتالاف مادقالل ركحلاو
 مالظ نادك هطااخ رو
 مامت تاعو دهاشت سس

 مانالا قرام هلع توك

 ماكلا ىلع وبعس هنوك عم

 ماد_ك1نا هلأ ند ايةوك عم

 ماكحالا ىف ماك الا كلو دس

 م 00 لكيت قوملا 0

 |١ نكمل ءاتظعواانم .اعءاوسنيعم ا || ضعي لاق ةدحاوبمحسحانءاامغنا لق هيمنل ىلاعت هللا لاق |

 ْ اللا ىلا تفالأق ني_تبؤملا عفنت ىركسحإلا افرك ذو لاتف نامعالا ل هأب هللا عاف نيظعاولا نم

 ا ني:مْؤملا ىلع نعهملا نءزملا هناصسوهو نمّؤملانالادوجولا طرب لف ضرما ىلاتفتلا امو لالا

 ! وهوءانتعانع انبعا عاو ىسمن هبال ةردابملاو عرشاع ل معلاع انمعالا اذه ىلعاندتعمللا : ءازخ |

 ا هئم نانمماان هؤاننعاو عمنلا كلذ ىلاانزاقتفالوعقنا نع ووغب قوبل انبعا افاتن كسا ظ

 ا )1 اعالج هئع رونا ه صا رغالايم الخ ىلع ةعقاولاٌب داو اءانطظءوف ماش دمجح ىءدنا

 ا اهمظءاورئاودلا هدم ّناذ اواكص تالا يضع ىفربإلا مصعب ناالا انابهل 0 روضورعمانان |

 ُ راس هله ع نءلاقد الا إلا 0 كب هما ةالواتوملا |



١ 

 9 1 3 تي - . نت انني دعت 8 : 4 0

 ا وف + ع كا ا 00 1 ا

 0 حراما فنوكلادو-والول

 حراما ترف قثرا دو ىداللاممبريضهحرخا

 جيرادملا لزامم نع نيس هقيرطىحرادلا سفنلاف

0 

 تاجردلا عمفر لاقو بيطلا ماكل ا دعدي هلالافو هملاحورلاو هدرا رش ىلاسعت هللا لاه

 يهود عيال ىذلا هناطلس ريا يرد دا هللا تالكى ع ٍتاكمملا نأ ٍل_عا شرعلاوذ
 ]| نوكيالف نك ةظفاب "ىبرعل!ناسالا ىف هنعربسعي باك رتنعتردصف ةدافالل تنااممال تانك سه

 : ثدعتق تامسانملاو م امه امل ضعبب اهضعيروصلا م هلت ثةروصو حور نم بك الا ه_ذع

 ]ا مكعالاتاذلالا ةصوصخلا رودلا ىف عضولاا بف عقوامو ”ىىضولا اهيا ثودحب اهيفىناسملا

 لأ ةششملاو لة ال ىذلالوقلاو لوح ؟بالىذلا لعلا تطعا امناسعأب امنالراشخالا مك الوقافتالا 5

 هلا باقتتام لك ةروصد ثببغلا ىف ىف موسعا ىف هسلع ىهام بس ةداسهشل ىف ىب مذ ةضاملا |

 ' أ لوخد مصيالذا تلا الا عمو دب رهاظلا ىف ىهو بماقتلا ن دا هثراببنالام رهاظلا ف 00
 أ اهف ترسهظولا ةداملاوّةجد نع فقيالو ىضقن.ال ىهاشتيالام نال دوجولا ىفى ماةالام

 الإ لغا غشا ةلكمنا ىسعى لدقو تاماكلاب هتعريعاذهلو نجسرلا ضن ىهلاعلا ىف ىتلاهقلا تانك
 ةيراثلاوةيروتلا حاورالامهنةرّدقام ىتارملا نم ممهلو دق رهظاامهنألك نم هرهاظ امل ىلاعت هننا نأ

 ١ باط ئتاهف مهل بححاواهانا مهدهشأو مهسوفن عم مهفقوأ مهلكو ةفلست بتا ره ىلعم هوه ارئااو 1

 مكح» ىف جراعملاءذهب مهل لخ دفءانا مهلط ىفاههلع نوجر عب حر اعم مهل بصتو هورلطي نأ مسنم
 ةيلثملا ل مهجواعم نم لعج م ه.نوركفت اركف مهضعبلو اهي نول ةءبابواموا لعجو ةلا

 سس جر ب 2س ب _  بجبببسمسوجبج

- 

- 

 ا
| 

 ا اذاهريخ قدص قع ةلال ذلا مها بصن مث نام نيعتنث اقم. مهل هيسشن مث هوجولا عجن 6

 10 اثذىف مهقئاّقح لضافتل مهماهفا تاضافتف مهريخأ

 نءزغ اان لا ”خر» مهنمو وه هنأب لاك نم همّ: ممسوفنريعمأبا مهلطع اهّناىفاو دعم لذ هلع ى هاع هنؤ

 أ زعيو هجو نمولعي لاكن مم- مموزهثلا نعم اذهو مالم ازعنؤ/أ ل انم نوال نكي لاهو كلذ

 00 ممهمو هجو نم هن للعلا نع

 | ناندومج ناّسستق د داو قا نأ لعناك قلخلا ىلا ةفاشملا بسنلا )هج نمءاقشااوةداعسا اف
 أ هىزاطاف ليلو هفنالا ئث مئامو هسفنائث تاق القءواعرش هبف مدت طاوماسهلف اذه عمو

 ل قاطانطت رمهؤامسا ثمح نمق لاو قو ادعسو دجوو ا مدعءاوس جاوب نكمت طاستزا هللا طترم

 د || وهف هلو ب نحن كف نيقرطلا نم دسقتلا نع ورخدوجولا فان انتا ذابلط ملاعلا بلطت ءام“ الا ناف

 دادسالا هلناالا هلو كحاانلو هر هنوكل انش انقلاءواننروهوقلاخالو بربانا سلفالاو انلوام

 اناوسانةاك اخ فلكتأ فاك انبق لف ءاكتانانا هفلكتف ىلعلا دادمالا هيفانلو ”ىدوجولا انف

 | عم لوزملا ىف ى ىلكناو”ىاذلا لوزتلا عم تايردلا عبقرلاو مذ بتاراتلخادتف انال هب نكلو|

 كنينلاالاةقبةملا ىفرئؤمالور دعو ىدوجووأت نءدو>ومح رخاف ازا دوعصااو حورغلا |

 : دو اا ودوختول اهئ اور هنم" مثننأريغن ,هريوبال مدعلا فهن دوجو او زاه.لع ةممدع روم أ ى هو

 برأ نيدوجوملا طاتراذ مدعلاو دوجولا !مهو ناضءقنلا طمرا اذاف ةممدع ةم_.الاهلرثاال
 | دقعتاو» ايام ما بتل نأ اع اانواس ١ تقتلاو ىلاعت بنك فافتلاو طاستراالا ام

 قع دّمول ,ك.هتتردوحجو بنا كيررىلا هلودب قداصااوهو مهالو ادي هداشع نع لد الف
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 ل ل يي ير والا اس حا

 8 «حارتسا نمو سعت نمو ينمو دعس نم هملا لكلا ع وجر.قاسملا قا للان ءفشكي مون مدي

 2 هلع
 م



 ادءناسله نع جرت

 نفل دال تاتا
 هنبع نم دسبعلل قو
 دساح ىرولا ىف هلسدلو
 هنوك فطن قملا وه

 تكااسلا قدطانلاهن وهف

 تئابلا نسف هب تبو
 «تفاخ سن هيد ول

 1 ا

 تغ'ادملا اناو هءايشاع
 تدماصا | دعسعل ا لضفامل هلامدإو نيعللا الولف

 ثكاشلالاعلا ثاكاذا || [| هز .ءنموهئمتيتت

 . تهاملاانه هلالاد_عف هس رع ىل_عراتب سلو

 داع لان مدخلاو هدنلا م ,هلهانيذلاهللا دايعن العا ههجوالا كلاهىب ا

 2 , دانبعو هب هلك ونو كب دابع نيعسق ىلع مهمل أن ممس 1 ممسفتالمهذ ءالؤهادعامو مهسغت أ هه نؤروكجب

 دايعلاامأذ نيله السا نم نوكن نا هتناذوعنو نولهاس مهن افءالؤد عماجنا مالكا لف؛ ى مغنم هلل سل |
 نودبعنلالا سنالاو نا كك ىلاعت هلوقب او قة نيذل ا مهف مهقتاد ىلاعت هل مهنيا ا

 ءائق مل اؤجألا ا ا ءاجرا ”انشالاةادلتلا ل ا ظ

 نم كلذكو لاو-الا نمنوكلا هلةءامىلا ق قرذز عجوروذحو هسغوو#و تاثاو ءاقبو
 اكرر رت ورش ل ر هدو عروو دعزو لكون نمةروك ذملاتاماقملا ىلا بسقتّيلا موعت

 لا-ىلا لاح نم لب وهتنلاو ريمغتلا لقت مهسوف:نافىد رطلا ىفةروك ذملا تاماسقا ارث س ىلا ميلستو
 ا هيلع اولخ دفاهاكرومالا هده نم مهناناهءاعدا و هم«امل هلت هلك ا ذ نكححاو ماسقم ىلا ماقم ندو

 اهلكرودالاهذ1هنولعت موسرلا ءانلع ءاملعلا ونينمؤملارءاسّنافاداقتعاالو انلعالالاحو اهوذام

 وحعءيدقلاهلرهظاذا ثدحماَنالهروهظل اوتش ل قحا مهل ىلع اذا ءالؤهف ايفمهل مدقال نكلو
 ردع درك لقانا نأ ”ىهلالا اا اذهلو مدقلاةرؤر ىلع ثدءملل ةقاطالذا هرثا

 ترث هعيس قطان اكل ئدوماك رتالا مالكلا ىنوا لمتلا قولا روهظا تشب تح هععسو دنعلا

 تدذن لو قعص هع“ 6 و رعدكلذ ع قلن كيلو ىلا عقو الف هماكَف هّللامالكل :

 مدقو ثداحن م لوهم نطوم لك ىنوتبئيف هبهلمسهف نورخ الادذنعلا ماو تنثل هرمصب ناكل

 هيمكمتلا قب ١ رطب 4.ةوهن نورهظوالا ماقد .الو لاخ قب الفممتاو ذىفةيراسلا ةمولال اقل ا

 ىذنا ىهالا كلذ نم هانرزقامالا ءىث مهكلعالو تاماقملاو لازوحالا نوكلميمهقهمف فرصتلاو
 | نورص_و نوععسي ىلاعت هب م- ماوذىف نونوكيردقلا كل ذمف كلا كام قا ناكاذا قحلا كاع أ
 نوماس نولرمددو تولك أبو نورصسو توعول هلو نوموعهو نوداشو نورشتو نواك او ا

 هلودب نت اغاف هللا ىل_ءءانثلا ف هبطخ ضءناف ل سو هملع هللا ىبصةلنا لوسر لوقو»و نوموةيو |

 نهركس لو هن هلود نم ىلعه سف هلوه نمركنا هيهلرخ الاود فم هد اولانادمع عمجا اذاف

 ةنطاملاوول> ةرودام_ممهةرهاظااًةروصا او صااح ض# دامعتث ال سفن هلوه نه ىلع هب ةلوه

 ق-ىفقولط قل فرعها ذوو ةروصرخ الا نم ةئطاملاةرودااو قل ةروصه سفن هللوه نع

 ممسفنأب مهنيذلا نم تعا قلخ قل قدح ىف رص نم مهنمو قل قا ىف قل فكرمدني رخالاو
 لذا ءالؤهو تامارك ب ادح ٠ ءالؤهف هللابهنت ن احح نا ةلزنملا و هسفن هلل ناك نأ دئاوعلا قرذن
 ءانب .اذنعنومواعم لزانتلا لاو ولان دنع ترس واعم شادن نواب تاما كلا بادصأف لّزانم

 ”ىهلالا ركحملا مهلا فنط: دئاوعلا قرخ لهاّناالا قاكناد_:عنولوه هللا دننعو سنملا

 نيعىلالودو لدا مذ, ممر نه دش ةريصن ىلع مالو 541م نودل#غ لزانملالهاوجياردتسالاو
 لس وعوقدعالوشهللاو رع اساس تالادخ نسل ةقفللا 5
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 ظ 7
 لسادقف لعلا وهو مضوالا ىلا لن |امل هناف لعل عم نايال ا هعم .نم هللا لعأ ىف لملقو هللا

 ماع نمْوم هنفلاق.فانموم هر ناك اسعال ن ءؤمهي وهاي ةلع لاج ف نِمْوملاوةلماكل او هناميان 2

 01 هتف قحلا لوقيدقااو# دح او نيعي

ْ 
0 

 هلمادو حولك

 هلصغم هل
 هلصو اذه دعب و

 اضن رلع لكحإ :
 هلوىلاوسالكىف || || هاناااف
 هلزكلاوانلوهو | || هلك لالا ان

 ”لكى ديعل ا ناف دمع كاعام هالمسريغ كلما كإ د هنا ىلا لاي اذهلوهدءدسالا لوا مملاكلعال

 فيرصتلاألا كامل 2 الو روخا عيدي ىف هلاوح اب هايس فرصي لازيالف هديسد صقي لاح

 نيمسق ىلع درعلا لاو اودجولا كلذ نءهندام-س تلاز ده ديعلا هب هيلطب اع دش. لا متي ل امهمو

 حيل دنا نك هللا دبع لكس او هدم سف فّرص انه لاح لكب وهو ةمضر ءودتاذ

 نم حرف هش ور قىللاعزانف قل ادسع دعتو قمل كرئاغقلا ظيلغ ب اجلا ف شك ملعلا ليلق
 نمادحأ ديعتي لا ذاق صتخشالو عنطصمدبعب وه سيلف مالا س ماى دبع ناك اووهف هت ذوبع

 دبعلا اذه نأش ىف ق حلا لازررالف هلاوحا عمم < هدل._س ىف ف رصتق هتناصا اما ددع ناكمقن اداسع
 معاقل هنال مه دم_س موقلا مدا مالسلا هلع لاق لاوحالا ىف هن المنا بسحب ماودا ! ىلعاف الخ
 هشه فرع'تإ رمصنلا ةروص فرع نقم -هلا او> اهم_ضةةتاعماقلان نع نوزجاعم مالم هرومات

 الفهدبعتارورمؤب ماسقلاب دم لاو هدم بس هأ لات يدبعلا فصايق ديعلة#ت م نمدسسسلا

 كا ذ ناانا.عدهشر هنال همض فرصتي ا دمع دقي نالف مس لاح مهلا نشانرزقام عم ددعلا غر

 نأ مدن هللا درع ناكحم اذاودهللا دبعمإ_كثم هنال_ه.فهفّرصتهدمس ىف فرص رخأ الاسعلا

 قد تناكهط ضاق قريخاف < ليندلا ناملست قل باجل الا دبع كاماخ د يعلا اذ_ههدبعت

 مث لاسقف ةطسامللا نم قلل نيبو كذب ناك ام ضعب كذم عمسا نأ ديراهل تلقف ىهيلالا معلا ف هنو
 فيك ىل اقف ككلم نم مظءأ ىملم هل تاَعذ ميظع ىءا منا ىلل اقف كلما ىف ىرس ىفامون ىطساب

 فيرصتلا ىلاراشا تةدص لاف اكلم مظعا نف ككلم ىف كم سلو ىءامىف كلثمهل تاقف لوقت

 نوككنم ىلعو كس وبر ىعمو كنت هور دق تلعاذه تاع ا ذاق هانرّرقاموهو ىهالاو لاسملا
 لسسلا ىد,م وهو قال ,ةبهللاو دوهشا !ىفذلاو برق لا انو بب رق لاعلان وهف دبع نعى ابر

 وشهو ىل ال هي ناك هنا هس نال ىناكىروهطظل تنن نم هز ادم ةفرعم فان امعنراو نوستا بانل 0

 1 +« (زاحم لوالاوةقشحلا

 تاقااوهذهةكحاطعاو اذك ىل هبرا.تلئاذا 5
 2 تئاملا نسم ىللق هتلاسذ || || اننيعدري غنكجوماذا



 ال

 فتك فالق لاح دب ركل اقل طن ال ىهو ةسببو ىلا تلطب مصول هلال ريبدستلا نءدي رجلا حب هنالف | ْ

 نم دب الفريب دن ىلع نوكتنأديالف كسه: ءالا هفرعت الفك فارب دمالا كول | لةعتال كنال دب 3

 للا ةووماه ون اههاؤرا رت , ادنلانماهب قلي امراد لك ةرخآواسن دحورو مسج

 . قملا نع ةمحرتلا ف عملا !اذهىف باكا اذهىفانلمَّدَمتاكقاساو أل
 ليدسلا ىدهيوهو قا لوب هللاو هتبع رمال وها ذكه + نوكأ نوكتاكدم ىناذ تش فمكنك»

 فيكف تهب ىدنغا- اش تفشكنمةلزانم ةفرعمىف هن اهعراو نوعن رالاو نماثل !باسبلا) <

 #2 (ىناربث أ باطي

 هارثذا ام ف.ححف"7ىلء مكحاءهدنعام ناك اذا

 هاو هارتنمع لهو مالو سوا

 هلالا نيسءود ىوسلانيعو

 امعاف ل ني ا نإاكتجماف هاج ىفانادةنوادوحو

 هاذه نم اننلال_طنيسعف

 دةفلاو ناد_ولاوهو بورغلاوقورمشلاالاناك امورذك اذواوررفك ىذلا تيفىلاعتهت هنئا لاه
 اذهو رغما نماوب تأف تناخلا كا ذاق مش ناك ام اهقورشالولو قرمملا نمتقرشأ قدم سعته ذه

 رفاكلا تهيذ قري ملا ندالا تقرمشااهنافرمشم ناكل برخملا ندتقرشاول ىأابب أول ةقمةطسا ىف
 سفن ىلمسسبرغملل سدلف قرمشملا مسأ ةعبل ااهل ىو رمشلا ناك ثمح هنا مع هنالتهل | عضوموطو
 ءاجاسوتلعلا عضوم مهرودق عمن رضاسخلا ماهفا ىلا لصون ف .كءزبع نمالارفاكسل ا تهباسش مالا
 هءلعمالسلا لع ميهاربا ة حت هر طق سفن ىف طبخت ومالا هيلع مظافمالسلا هملع ليلا ييهاربا هب

 ىحيىذااىبر هل ة,ل خت  هدارااملع هناف ىلوالا لد تاانهنلا رفكلا بسنامناو ني رضابلسا ماما

 قمسا اذا هسلع صخشأ |ةاسح قبا نوف لاس تساوي: لابةف ارفاكىعسف هرتسفتسعو
 مالا فاح تاوهامىلا رهارالمفديزع ينام ل طلت داس ال

 لدع فكم هاربا صاىرغكىذلا ت تبفةناقلا هللا اه نيرضاحلا دنع مضواوهو دعباو

 صالا ادهىف هته ناك هموقد_:ءهماع ةحلاًةءافالدعباو نهال | سفن ف ى>اوهام ىلا

 ىفبمو هبت ن٠ لصف ىنخالا ىلا حضوالا نمهلو دع ةفوعم نعني ريضاخ ارث اد روعاىذلازجملا

 كلذ نمنيرمض احا بولة فل ص>امةلازا ىلع ذورمتر دمت مودا ارملانكوهو هزع نيرمذاللاس وفن
 قالا ىلع هنأ, اع هناف مالساا هملعهلوقب موي ىتح هقفوام ىأدا دهام هللا نكسصاو ةقد_دلعف
 كيال كا ارهظي نا مصنال هناف هيلع تنا مالا قلسا دنعامو ىلا د نعام ىلع ىفالا ثم حصبالو
 كرر تفرع كسفن تفرع ءول كيال كيربو كب كاه1-كلذو هبفّزقمدب تامر تح: الو كف هيّرنف

 كلاح ندع قللاناتح اعل سفن لكى كد اريغتق ئاه د ىلع تثةفولو هدوم ةوهارتامودو قاخالا ”ماق

 ءاعمالا هيلع تفلت ناو قح قلخلا امو قا قاف هلك ا ذ نيعو د اكهلك اذ ءار وره ثم نم هناو
 باطىنوهو هدنعامالا هقعصا|مو تبلا نم م-ظعاودو قعصف ىدوم لمح ك دهّللا دنعامم سلا
 فداك لاق ماعلا عم قساةروص ند لعب نكسح تدم لا
 تاكو ْكنم هلعا : نكح ملام فرعدق ىنافالوا اهتباط تش هىذلاهحولا ىلع كور بلطاال

 | دارا امالولو ملعلانال ن امبالا. هلا كل ذلفرب_توهو ىلالا كاذ تاقام كناف ىفارت نا كلوب نينصؤملا
 لكف نك ل ةماكلا هذه نكلوو_قا ولاك نينم وملا نافذا والات كامقارت نال وقبناميالا

 دامعفدوجولازب زءوهو نامي الع بد اص وهف ةريصر ىلن مآدقفقعصااواتوبلا دعب نم[ م |
 ع



 * ( ىعقطنريهطتلا ةريض> لخد نم ةلزانم ةذرعمىفةث امعيراو نوعي رالاو عداسلا بايلا) +

 قطانلا وه هل الانوكي || || هنوك نم دبعلا رهطاذا
 قراناوه :الملا عوكر | 1 نس ماعاد ل ملا لم

 قئاعهب موقي سلف || | هقطنفىملانعبوللي
 ننار هل بارشث لكسمو قداص هل مالك لكن
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 دهشنالوام ىئعي نوامعباواكحامع مهلجراو مهمدباو مهتنسلا مرا نمت موز ىلا هت كاع

 هيلع دومشملانيعدهاشلا نيعناكوءانلةام ىلع نك ل ناو هملعدومشم ند دب الذا ةدنج الانالا
 طاضرا ةقطانلا سفنلاب تطتراامتا حراوملا نالدفرارتا هنا هتنارك ةانوةداه خالزا 1

 هر نوك نأد الفاربدم هلزاف ليلو قاساود لالا ناف هسيلعل مالا و داك كلج كلانا

 ابق ةربديذ نانا مناقاهمدعلاحىف هلةدوه.ثشمىهو تالا نامعاالا ساوالزا هلني_عمربدم ىف
 ٌرسوهكلانهواهفد>وامروصو ضعب ىلعاهضعباهناسعا داع ىفرخأتلاو مّدقَتل !ن رك

 نيعلاىأرفف ةدوجوملا روصلا ىف هءمكحال ارهظ ىتح هقاخ نعهلعهآلا ىتاىذلاردقلا

 رهط روصو نانعا اهانك لنافةريدمالانوكتال ىهفةريدملاحاورالاءاشنا ا داراا1 كالذكنم
 بدع ٌرساثنهو فدكلا لهأ دنع الاوه اذكهةربدم تاذلاب ىهذا اهتةيقح تاطبامفاهربب دن

 اهتم ىلع ةصسحلا رودلا هذه نا هللانا ل وتلف لمصفتلا اذهىف هللا امنا هبلا وا ني رغ

 ةيوستلا تاءركح امدلعف ةددغاملا خخ ناادذهغ لوصا فالّمخ ا ىلع بهم« امو بارتورانورو نم

 ىذلاىهلالا زلا اهاونق نم ىأاسبهنم هللا شنا هربد.ملا حاورالارييدت ل-+* ىه ىقتلاةروصلل

 .تااشنلا لضافتكح اورالا تلضافتفاهاودق ةدوص ىلع اهم ةمئافاهاةربدماحاوراٌءادلا ضءفااود
 الفلب اوقلا جام ةروص ىلع تر هطظامناةربدملا حاورالافريب دتلا ىفالاةدحاو ةمته ىلعاونوكي ملف

 اهروهظ لبق علل تاذكمملا ناسءاىلا ارظنافَ ريدملا لك اهلا هيضاقتام بديلا عا ورالا ىذدحتت

 ردملاامناو ةقتعطاف قالا ةرود ىلع ضاخ هل.ةنامةروصالاا بف قط ارهظي نأ نكمالاهذمعىف

 نمىرال لذا هلعوهامالا و 1١ سلقريغال هلو. قردق ىلءالا هنمهشضرهظبال داربدملا ةروص ىلع

 ىذلا مالا كا ذرالصأ لعب نأ مصيالام هسغت ىفدلو لعام لعهسفتف ردوا درب ملهي الو قالا

 00 لا ااا -ىغهللاو هلوقب هءلاراذملا سفن هل ىذل اود الصأ عيال
 هللا عميدالا ك لعب هناف هنع لفغتالو هب ظفصتف هبا سلعربولا مكح ن نكلوانر اسحب هانرهظ ام هللا
 كلوبق ردق ىلعالاكَتطعاامىأ كسفن نك ةئسنم كب اصا امو ىلاسءتهلوق لزن ماسقملا اذه نمو
 ترج كنا ذف كنا ذولبقتامالا هنم كلاموريصتت» دنع ءاطعلا عساو هنال عساو ىهلالا ضيفلاف
 هدبعت ىذا |كبروه كهرب دتل_دح ىذلاردقلا كل ذدذ قمضشلا ىف كَل داو عساولا د هُكءلع

 مولا ىفايثدلا ىف ىهو ُششكلا ىلع ةماسقلا موناهف كل لومي ىلا ةمالعلا ههذهووهالا فرعثالو

 اذك الا ىندّوعام هللا نا ةماعلا لوقتاذهلو ىهان منا لعبالو هسفن نمناسنا لكا ًايولعي برغل ىلع
 وعوهوةباذ_ه ىلع كهيتدقو هغم تنام هلع ثنأام قلع كلعم ىلا نأ تاءاذهتمهئاذاف اذكو
 كاد هتلر غ اد لكسح عمهتلاف هللا عمد أن وكي نأ عصنالو هعم منا ام منك امن امكعم

 هريغال نا نيعكلذف همفءارئاق لاعلا دار ذا ىلارظناف لاخلا نم دحاولا

 فصو ف صولا |دهدنعت : نمالو | ىفثكف شكلا اًذهءارو سلف |
 فرعو عرس هل «ءفن ولا كو ىف ودبي ىدل|ناهسو



 ب

 دقق لو تنرلا عظي'نك ةتلمتع قالت قدلا نقض دلك نكت تمم وهؤومقا عالكن ازقلاو ىلا |
 ةملظو هلكبش لمل ىف ئشن لو «سلجع هللا لص ناك ق-ناسل وهف ىوهلا نعى طن.ال هنال هللا عاطا
 ىهلالا لأ لمع( ليالا نوع !ةلعارو هل هعرش ى ذلا اصلا لمعلا نيم امهبلا هللا هقذو ا هةعسط

 نارق ناىلاعت هلوقودو دوهشلا ىلعامماشن ىف هملعتل وا نعت سو ىلا_عتره دل ا همس 2 لا

 هلوداةناعّتسالاءانلقامت اوبل اعالارثاس نود ليالانةالصا االارودلا هذه نكمل واد وم مناكرعفلا |[
 لمعاا ىف ىلهعت عؤهلن هالانوعلا ب باطبالو هللا اونمعم_ساو ىدبع نيبو ىببةالصلا تعسق ىلاعت |

 د نوكحف لدعلا اذ ىف تاطالا اذه دار اوه هئراوان تن[ نكف نيس كاناو هلوقوهو

 ه:*رو نم نآرقلا هقلش ناك ن ف ميظعلا نآر ةااةروص الان داارادلا ن نم دق |م لسنو هيلع هذا ىلص

 ىلصهللال وسر أك 4 هربق ند مملسو هملع هللا ىل_ص د ثعيدقف هتعسط لبل ف لاسعالا ةروصأش ناد

 جانربلاوهتالا عومجلا هنافاعبجي ضانلا ايحااست اكفهامحا نمو هتنسة اح هوم دعب لو هيلع هللا

 ا ن1 كتشو نأ رقلان م البق موق الو الدق موقا بنا للا ةئسْشان ىف لات ا ذسهلولكاالا

 حسا هناف اناث دشاو عماسما نآرقلاالا س ءاوع م نم باَكَل ١ ىفانط َرفام لاق هنالا دنهتم اظظعاىأ

 "لاش ظقايءاحا نكياونأ رقلاف دروامباهنم تيئام تبث ناو هيدلسق كلا يا

 دهثىف ناك كب تكلا ف سلامو بتكلاىفام فو ةءامقلابدلاصتالاتمان ود دشاو ههتوشلا ف

 ”ىنطعب ملام هيضاووه و اسعاف ناكر لا نال“ ئنافنكحي مام هيفناكو ىن لك ف ناكأم

 افاهحاوراهلاة نعم هنوكُنمهدوهشل قولا فن 'وةللمللا لاعالاهذهةروصأ نان هأشنا ذاك هلق

 تق هايم هلم اش قح فوم هني دو.عب قةكم درع نب نيفرطلا م ركتح لدأ نع ةقطان ةمحتماأق

 ةلزنملا هذه عم اض#ا دبع ناكل بءايربكل اهل بجو ىتلااهيلعهللا هَقلخ ام ةروص لا الو هسفنلا
 كاباو ةروصا لاهو دبعت لان اهتاذن لاسقق لاح ىنانثىالا ةز ودلال يقام هاقد. عناء امدقاذهلو أ

 هافو ميظءبر نيبو نيرهالا مب عمشاه رخآ ىلا مي مةم-سملا طارمصلا انادها لاف عجرمت نيعتنسن

 د هبه عجب ىأ هيدا ىذلا 00 كال ذريسغي بلاطيال هل هعرش امر دق ىلع هقح 3

 نيفر طال ةعما |طسو تناك نيج ركا ركل نيفرطا ني ذهني ةءلسللاةمله ءاارودلا هذهَتّؤةنالفت اريخللا

 داق نيذ رطلا هتوعثو هئاعسا فهل ناف ءادتاملانعلا هللا اثنا ةفدل مذ مواَعلتامحاررادبعتناكنف

 انوسوم نعال اعيد لزلو قلسالا هملعو هام هسفت فصوو ىلمت ا نع هي ىلع اع هنسفن فضو

 نالئااو ملاعلا فنيّدخلا ىلحاف اذكف الاوطامالولو ىدقلا ل اح ةناقرط امدو هسقنا

 وهىذلا ماعلا لب نيّدضل | لومق ىف هنروص ىلع ملاءل١نا ملعت ىتح هل املا لج نهنادض امهذ نا دض

 ىديانهلنا قا ام قا ىفىمالا ىو نيةرطلا نيب ةلاصالاب لاعل ار هظف هأ شن ان ةةروص نيدْضلا نيع

 تاما قلك ذاو ىدع وح ىفلافاكابتاسحو اهحاوراقءلاورودلاءاثنا لا علافملاعلا

 لاه كئاشناىفو قعللارم اطهنوكو قلخلا ةروصلا لعفهتنا نذاد ارك اطنوكمف ةيشاللاةروطصلافريطلا
 ىنذانار“ اطنوكَمهلوقوه ىنور نم هيف تنغتو لاك عرمطلا ةَمكنيطلا نم قات لثموه هتيوسا ذاف
 اهآشنا ناو ةقطان مح ثداق لا عال اروصدبعلاءاشن ادنع ع4 اود ,ومشلا ماقم فق لسا عم ناك نذ
 مون مهل هللا لوب نيذلا نيرو دملارودكح اور الب اروص تناكدورشلاو عيلبا نم تعنلا | ذهريغ ىلع
 هب عشت ىذا اءانحالا ىعاو هتلوهامتاو مهل سل ءاحالا نال نوعمطت الق َحتلْخاماومحا ةماسقلا

 ىلا املا شو اهعم ةدئافالةامح نكحاو ةروصا | ىفةام-؟ئىطعت ةعسطاناف قا نمةدئاغلا
 (,ىتلا ةئاحورلا ىوقلا ام اوريغال ساسح الا دوو نرثك | ةعسطلا وقف سلف تانغ لان مدحولا

 3 هى هيلاانآمو ام لعي حاورالا بتارص معني ةبهلالاحورتا نق ةبلمعلا عئانسصلا نوكان#

 لمسلا ىدهي وهو قحلا ل لوقي هاو ةااسدتلا
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 ا داع 2 دك الملا ب دانق مياعهيوه هعوقو لى هب هتاعتوربمخ هءوهف عوقو نع هدنع لع لكذ

 ا 8-5 اكمهنع مهجور عنال نواص» مهو مهاشت او نول هيوعو مهكر ئاولا تف ىلاعت هولا مع ىلا

 تقف يس كبادآ تفرع معلا لورا دوأ ذكر هعل اةالصال خ بل( الص

 ةسصلا_ئامشحا ةيدودعلاالا سلو هللا مهةقحأ هللار تح ذاوأراذامهمالعو هللا .انلواءالؤد

 وهف ةس وبر ةحن ار همق مه ىرب تعن لكخو كب ادا هذهفهو ولا نم هجوب ةسولرابب ىسدل جلا

 عزائم نمولخال نامزلاورمدت و رمهنن ة لل اورتن: الورمص أ ”ىلو لاف ةنالولا تدأال ةفالذنا بدأ
 هللو» ة-ف.ذاو هق هلكو هذآ . ثقملا باشج ىل_ءرثوبالو ىلوب سلف عاسناف خاسبال”كولاو
 مهلرفغت بف ملاعلا باح رباقوو ةريغى طا بانج ج ربا هوف تدو فلاعاو 0

 نديرال ةفختالوشي هسفن مماداهلتاىل و نيذلانودر ةاامهءالؤهو ىلولا هلر اغبامت مهتم عقوامم

 هبلع فاتح ةفملخت اف لاسللا| خ نءلاملانياو تقوفناوك دو لءر ىلعوء ديو تقو ىف ني ءمسلا ىلع

 لاجلا فالتخال مهدقة_ةيلللاوالصأ مال ىلولاف لالا هبلعهتلختال دولا و لاو الا
 حاورالاةباداءاملوالا باد“ أف هنموديرشآ لاحق دص عم دي ذكسح :زالا ىوعد عالبا5 هس.اع

 دمحوتلا:ظةاال ىح نوعرفمفف همقامف رمل لاحدخ اي مالا هيلع لي رج ىرتالا ةمكلمملا

 : لكلام هلاق نوعرف هسبلخو هللالاهلاال هنا لعدق هنأب هلع عم وكلا تال ةربغةقباسم هتباسو
 اهبكل دهشا ىذا ىفاهلق همعل ل ودب ةغملل لا وزب زعلا بات كحل ١ ىف هنع هقاريخ كنا بلي دمح وعلا

 نم ضرالا ىلعر ذتال بررخ الا ةفماللا اذهلوةلاحّنملاملا اذ هنياوىنأب وهوهللا دع
 نينمؤملا نيعا هب َرعَدف هللاب نمي نم مهبالصا ىفواوءجرادمالا م,ءلع لاطول ل عاوارايدزي رفاكلا

 كاذناف هبف عوجرال مهنع ىضرملا فاضرو هبف عوجرال مهيلءبوضفملا ف بضغ ءابلوالا باد اف
 اتقووفعلاو مهنء"ىذرملا قاضذراءافلخلا بادآو هعوقو ب>اولا عقاولا قلاو قات ادآ

 لكلاو قابلوا تذرع له هلوقىف مهريغنودءالوالا صخ ا ذاق مهيلع بوضغملاىفاتقو بذغعلاو
 ءاعس !ءايلواالدقلاءابلوأ مسهف ةفاضالا» ابلواءالّؤهو ةيهلالاءاعسالا ءاملوا نكسماوءاماوا

 | اد_هرخا نمءاي» -الاوبابىف هللاءاشنا ةرهاظلا ءامسالا و تاداكلا ا 1 ءاسو

 ل0000 2س 2222

 + (تاريخلاادئاوذ لمللا يش ا ونرمهعت ىف ةلزانم ةفرعمىفةن امعب راو نوعي رالاو سداسلا بابلا) +

 مركلاب نمحرلا نم لوزئلااهيف هعجحا ريخلااهف للا ئئاوف

 مكحلا فئارط نم هباديامب | || اندعاس ىتح اناننلا ودب
 مةئلاو نارسلناب صخ ىزلاالا هركشت لكلاو هد_عب لكلاف

 ملظلا نم م حادف هوعدبو كس ةتلمع ةجتمو ةاار لولاذأ

 لقلاف ءاجد_ةاماميظعاتلخ || | الدب هبه ال برانبرا

 تائساملو الق موقاوأطو دا ىه لبللا ةَممان نا لاو مياتع قا ىلعأ كناو ىلاعت هللا لاق

 دزفاهنال كلذ تلادامناو نارقلا «-ةل> ناك تااف سو ه.اعهتنا ىلصدنتا لوسر ولت نءةشتاع

 ةمظعلاب قانا كلذ للا فدوو ناكق الخ الا مراك ملا عءاج درذملا قادتنا كاد نوكي نأ ديالو قلذلا |
 هلا لص هللا لوسر ىر,ن دارا نك هفقاخ نآر 1! ناحم ممل ايا ,ارمااو هلوقىف تارت ءاامدراك |

 | ىلارظنل ا نييودنلا ظل نمد دبرف الف هءلارظن ا ذاف نأ لا ىلارظناذ همشا نه دكر دب ل نم سو هلع

 | عنب هللا دبع نب دعاهل لاقي ةءعسج ةروص[ ثنن!نآرقل|ناكتف لبو هلع هللا ىلص هللا وسد |
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 هلع هللا لهسنالف دا ازغلا هللا لاي نيس اصل ضعي ناكق الخ الا مراكم مظعا نما ذهو هاون !دعسو
 دنع رباكألا هللا» ءايلوان هناكو هللا لمس ىف دا ودا نيب بو هن لوو أم ,ابسإ نيب هنن لوو أع اك ا

 : بح نم هتسم: يف لح دقام ميم هيلع باب الار دقو ال ف رس اح قبذ هللا عمي دحهل ن * هللا

 : قد رطل ايهللا هلعا كِل ذا هر دص قاض دق هلا هلا لع ءالق شا دنع ادمشللامو هللا تاضرد هنءونف امل د اهلا

 : ك.لع تيضق ىناف كيلعداهألا تاجا دعس لراس وسال ةيرانقان ءذه أ ناك جا

 مالسالا ىلع تموبئلزتن ىفاملاس تن ةزغتلل ناو ايت تم ترصنل تر ساولو ترسل تورد
 ملءودر طاخ نكس ف هقح ىف دعسال اوهام ةراتسا دق قانا لعو كلذ لدتا ااصا ددع

 هللا عما ماوي آن نأ هتلاننيفراعال تي ىذلا هللا بادآ ع نماضنأ اذهفهلهتتادرامخ  اهريلنا نا

 عمبذأتو هداسعقو هنسفنىف ا مالا فاذا تماهو لستار اس ماتثد نإ ذَق كا

 هناقسدالا اذه لا ريخ هدنعامو هعمبد ا هناةوول ا بحاص لءتو صاخشالا عمال ةقصلا

 ألا را هيلع مهام موبهقا لعوب هللا لعا اطعاامب مهرظنتق لسا نيعو قا نيعب لاعل ارا
 : موشي اعل ذاغاو ءامد الوةداعس تاودأ| ثءح ند اهماع مكحال لاودلالا ام مو وقت ىلا تاوذلالن اذ

 |( فدت ال تامدلا لهاا تاوذلاوةداعسااءالواماذاع اق ثا ان فصتتال تافصا اف تاغصلاا نماسوم

 بس< تاوذلا تةدت اا فاه ءاكحأ تاي وذااثتافدلات هاو اذافءاةشالوةداعس ا عِسْهنل

 رطناف ”قشو دعس كلذ دس:عل .ةفدارةنالا ىلءامينمدحاولالو نك ل ىذملا جازتمالا ل سا
 جازتمانالا دادملا داوسرهظي مام حازت دالانالا ا اروطبي لث حءاق_كلاوةداعسسلاثيدح ب عاام

 ا انتا الاو بمكرتلا ن .هلكف وهاذةرا.هقلاو ةقثلا نيالا ةقشلا ضار وظرلاكازلاو صنعا

 ا لاقاذ هاوالصأ لاسعلا ىف عقبالو لعب بدكرتلا نع حي ورذن واكره هنوكن م صنحشلا ىلع طتاننا
 مقاوريغ هنكلو قدصو ىل ةغدال لاسقف اب كرترب لو هتطاس ةءاوةعمىف يقا هنالهل ةدصال هنادي زيونأ

 || عرف دقق هتح نعأ همضةةتام ب < ءانقس لانو اةداعسلاب تاسف هلا لقي بكم الا ماقدوجولاف

 ا اهسفنىق هلع ىهامجالا عقتال رومالا نا ىأ هب رمتلا هيدارااغاو لاغتشالا ن ءدغا رفناك امو كدر

 تازانهو لا اظعال اءانتعالا هرهتلا ىندءا دقن دهثملا اذه همضتقي ىذل لازلا نيهلبا .هدعنمو

 ٍ ءاشلاوةداعسلاب باكا ى قبس نهملسو هيلع للا لص ىنلا 0 نيح هرياظن عب رمل ا ىف ءاحاكمادقالا

 ' انتل تاسان در طوريخلا بامسانعب دقو هل يتاخ ارسم لكم اولبعأ لاق علا مم مففةءادصلا تااَقذ

 ! ىتنكاذا كدنء مالا تدجو ناف كس ةنقاه رانا ىرعشيرهخلا قرط ىلع الو اااوع د ورلقر طو

 || ناو كل دامها نافا ممحرفاف ىرشملا كلف بات صريغءاو سا ىلع همك رهاظو كنطانا دج اوريخلا
 رطاخّكل عقيوةدابع ن ههف تن اهفبارطضاوا كد نم ةدكت كل اط اءىف دحتو ره اط قريد تيأر

 || كسغن ىل_عكيباف هب ك.لقرونالو انام كطعب ل هّنلانا لءاف لعفل ارهاظ فااضع اجا واصا ىف حدق ْ

 (| اذهاو كلرطتعامو كل هني فرعأ تاو كاست ىف كنازيما ذه قال> نم ةرخ الاف كلا كازا

 ْ ىذاارطاخلا اذه هم ههتلو د هناف ساذالو د_امف اف ةنلسا لمعي لمعمل لجرلا نأ لسو هلءهقتا ىلص لا

 هيطعتامةروص ىلع ود سيل عرمشلا نم ه.ةوه ىذلا مالا ناهي عاقلا كلان م نانعالا ىف حدد

 || سانللو ديامف تاقل الا نم ىنعيرانلا لدأ لمعب لمعمل لجرلا نارزينملاءالمل اوه اذ هرش اظاا

 (| بلءوهىذلا لاخلا اذهناى هللا عمق ددلاو ناي الا رون نءاذه فالخ هنطان نه هللو دس ىذلاو

 هلع هللا ل دنابا دف سا.الو دسالام هنم هلو دسفارهاط فاافعو انطاب ىسف هناا هال ةفلاخم
 || ةفطل ةراشا للا نمةازانملاهذ- هةجرتفنالعتل م مهسغنا هلع سانل اامريملا اذه لسو
 ١ ا مجولسعا هنا نعي مهو ىدابع كرت فيك هتكن الاهلوق لثم ملاع هيوهامم هم اهفتسا ىف قىنمعملا“

 ]| عقاوهنال اة سلا وهو ىلابعت هقلُخ همف مهام عمجو قلخ نم لعيالا عم



 ا

 لبق ل اىأرالا اش ىأرام ىذا |ىيدصل اركي ىف كمانتملا اذهب حاصىفحدقبالا ذه ةصاشلا |
 هملع هللا ىلص هللا لوسر ههج اواملل اذهلو هدوهشىفو هملع ناكى ذل! ىهلال ادهعل ا صل اس1 !نيدلاب

 هنات صلال ادهعل كلذي هق3دلب هنم كلذ ىلعالمل د بلطالو اكل: ةمور دان هتلاسرب ناعالان لو
 اسن تنك ه نع ىوراكم دا دوجو لبق هنوينلسو هيلع هللا لصهقا لور ىأرا# كانه هتلاسر ىأر

 5 مهق امص نيسدنل أ ن نمانذخ اذاوهلوقل كلب فرءامنافادوجومنكي ل ىأنيطل اوءاملا نبمدأو

 1 ا ل مدادس>دو و لبق قاثنملا اذه

 اموهلؤالا قائم او ىناثلا قائملاوهاذهفاو دهشفناءرقل ا ىفءاجاكمه سفن ا ىلعم هدهش ا هما ىنعي

 هيت ىضق نث هلل |انلعج كرش ف هلل اهل 3 مهنمو هبحش ىذق نم م مخاو دلو الف ءا.دنالا ىلعهذسخا

 لسسلاى دبي وهو قا لوب هللاو هنز ءدنيما لد او

 نال التل واطول الاطالة توما سماختا بابلا)

 بدالاب اوعدتعاف هريسغ

 بتكلا ىف مهنيع اذكه ّّ دخال داق 0

 ثدذااىف اذن دود_ءموه مهران ١" ىلع ىشع ىذللا

 بلا ٌفاخ اذا لزم اكد نكس نك اذان:
 بالا مهلئمهارتف || || موءبان مهي سانلإ دعسا

 برلا ف مهمادقا مهنم (| || تمروىّتح بارحن ا اومزل

 ”لددهللا هبحا نمو ”لذ هللا بحا نمو هللا مكمس<ب ىنوعماف هنلانوبحت منكن الق ىلاعت هللا لاق

 عاشر عتلن ا عارى دان لالا وعل قم لع والاد 1 بوس ازا نا

 ىقلخلالزانم ىربق هثكلا ةدحاولا قيرطا انيق رطهريغو ىو نمد: :ع قلدنا لز انعم دسع ضمد

 وه ىهياالا بدالاو ىهلالا بدالا ةمزالم ىرخالا قيرطلاو هللا نم اهتز ةث ؟اط لكل م اعيف هللا دنع

 بدأ: دق هعربث ىرج ون مدأبعل اهبسن ىلاهقلا با دآ عئارشلاف ىتنسلا ىلعو كسر ىف هدابعل هعرش اع

 ناف هللا بدأب ذخأ هنا لعتف هبامه“ الموهب دب ريفا عجن متاراذاثق طا ءاملوا ف :رعو قمل بدأب

 تدرا اذاريلتاف كيد هلكرذنأو هبربلاعلا قداصلاوهوهب رالوةب لسر ا متت الوعد

 لعدودملا ةماقا ىضراناس واع جوار ء ةقورعم سو قالخالا مراكم عاج هنا لعأف هق رعتن ا

 كناف صخشلا اذه عمقالخالا مراكس ىف حديال كل ذف هنعوفعت تنكل كذب قطا معأي لول نم

 امناودح اودمسلديءام الكلدي ىلعءاشامهدمعب لعف هللا امتاو ك_سفنل تاءفام هن تاعفام

 هدد علوا لاثتما دسعلا ف قالخ الا مراكم ن نم هتاف ل دس رهالال كلا عجبا« تانمالك

 نمنوداوبرخ لا مودلاو هلا نومْوِباموقدحتال مهف هعسا هو هدو ذ-ددع فوقولاو هداسعف

 هلو_سرو هللا اوذاح مهتوكو مترشعوأ مم اوخاوا مهءانباوا مهءانآ اوواكحواو هلوسرو هنناًداح

 ددقف سال ضّرعت نخ قالخالا مراكم بحاص مهماع حام مهسفنا ىلع اونج موف مهيلع داع ىذل اوه
 قلدنا مراكم نوكستالو بحاامالا «_.فدلّدو مدعىف هعم تاعناش ه.ف هيلا ض رعت نأ با

 ادع كذْتاورخت الا مودلاو للاكناميالال 0 ل
 0 نافرهظلاب هلب اعماق عف: مل ناف هناعا ىفهيفطاس نا هعم كَمْ مراكم نذ

 نم لعفاك اناذعهللاءدب زيفانانغطوار 0 زيفابتدلا اهلى قال ىج كنم قلخ مراكمهلتقاف ْ

 ًاناغط هب ولأ قهرا نشاعولذ ارفاك اكعبط هلا لاكو مالفلا سأر علتقارمتوهو ميسر هنأ, هلا دهش

 ل عت طفلا ىلءانت دا! نم هحرخ ا ثدح هب ةجدرضمل هلت قفر افكلا كل ىف وهمظتاوارفكو

 دعس
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 ا ا
 نيدهريت ام ١١ لصو مدري ان الا لصي نم امم امز ىوامهدعيو امهابق سابنلا ن هثاكنم اههل امها
 || صاانلا رمدإا وهوا اا هلصا ىلع هدهع قفافتهانرك ذاق يش اذه بيوع فدأز ريق نيديسلا
 نيصلخ هللا اود .عننأ اورها نيذلادام- ءلا- نهوهاق صالختسا ريغ نمد علامات: صاخللاال

 ١ هوداخ سا يد هطلاخ بودريغ نم ١1 نيدلا اذهالا اوذ رعب ل لب ص النعال ا ىف موا لعفالذا

 بحاصوهفنيدلا ن تالا ندو ريغلا هقاذام لثم امعطدلاوقو دي لاذهنيصلخت اونوكف هن

 1 نيدإا ص الذتسا ىف ةدع ها. او ةدياكملا لأ الاء اًهشلا فرعدال هناف قشإ الق صلاشإ اد_هعلا

 نم ةيناشثلا ةمرملا فءالؤدو مهسوهفن ىوهالا ةةقلسا ىلع سيلو هملههوصاخت سب نأ هللا مغ سحأ نم

 ا نولوه لا ةما.ة | موهرباأ لا باها ءادمثااو نو.نلا مهطمغب نيذلا مدو ىلوالا ةقيطلاوةداعسلا

 أرهاطلا لالا نم ه.ؤمحام با+ ىفاردق ةءافشال نو ربالو نوعف تس الو نوءفشيال مهفاذ داا ىف

 || نكي ل ةءاقلا موب قثالخلا عجب ىف هللا ىعفشول دي زب ونأ لاه ماقملا اذهنمو سّدقملا ال سودقاا

 سان ند هلاقاك هم نو نيط ن نم مدا قل ىنسعي نيط ةملىفالا ىعفشام هنال ميظع ىدنع كلذ ١

 لحراا اذهف كلر امزع نأ كاراو دي رت بأ :راش !بعاامرظناف نمط نم هسة:أ1تإ:تدلةدحاو

 ا ماقموهو ةعامثلارما هف حش هناق ةداسقأ امويراسو هيلع هنلا ىلصدحمل ىذل دوه ماقنلا نسر اقتسا :

 لوسر لي تلا ىهلالا» انثااتةاوعن ,هفا[ لب ةعافشلادز زنا دوخنامام ىعسام هن اراعاف لب لملج

 هقالحأن ءالادجا مورلا صااخلا ءانئا اكل دي لعب الا# "لج وزع هير ىلع اهب لسو هيلع للا ىلد هللا
 |١

 || هطعت لس ءانلا نم هغارف دنع هل لاةمفماستملا اذهىفاعم ةعافشلا تءاج مث ةعافشلا ل- نال

 || ق_الفنوعنشنف كاذ دن ءنيعئاشلل ةعافشلا هللا جيسفاوعمشي نأ زيعفاسشل ا ىف عفش عفشت عفشاو
 || مهرباشم ىلع صااشللا دهعا!لهأ ةعابفشلا لهأ نموه نم عنب هالا نهومالد لوسرالو كام
 ا ىفع سنت لنكنم هلكواندلا ىف عسن مه نكي . ل موخال دحأ ىلعالو مهسوفت ىلع ربك الا عرفلا متركالا

 ١ هيزجقال ما ةندر ما اعف ِطَر رفورتصق لد ملعيال هنوكل هعبات 0 دأب ال هناق هنسقأ ىلء نم ناو هنافاذدلا

 || سلا ارانالو ةنج قلعملواتب :ًأرأ هللا لاجر نءةعا4.نيفراعلا ند ءاسنلا ضعب لوقيريك الا عزفلا

 | ءاشي نم هبتؤي هللا لضف كلذ 2 أسها ىهو ماسقملا اذهودو صااسملا نيدلا ىلاريشت ةداسبعال لهأب وه
 ا ريفا نأ اهل ةنالإا وا دا ناكل ه دهع صاد هاولذ ىل فصال 1 الا ديزب ونأ هه لوقو

 ١١ هللا اودهاعام اوقدص لاجرىلاعت هاوق مهعنيذلا ,دةفئاطلا هذهو قداص ان دنعوهوهلوق ىف قدصي

 || دهعلا بنل |نافهداهعب فو نه ىأ هب ىضق ند مهن: ماع هللا دك هت صلاخلا دوعلا ًدهوهو هماع
 : ىردبات ديربام لذي هلا ن اذ ليدينا نه أيالادلا اسك ا ىفما دام ديعل ا نالر اتا نممغمو

 |١ ىذمامالا هسفنلال هللادوهتمنأك ذا ههد_ءلاح لالا ند هيلع ناكام قا ىلع ديعلا
 ٍ هلل اناعد ةياثملا هدم لاحر هلثذال» د.داو] دب امو هلتاب هلعل هللار 5 ن.أيالف هلا لع ىفووف عسقيامو |

 نم هللا دسعنب ةياطالا ةذصل اذ هله أن مدحأ نيم .عتانبلا غاب الودي" ند امداشب ءظعا اس مهم ١

 || نمافاندلاذ ةابجلا قوهو هيعش ىىنق نم اذ هلاك هنا لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع هيف مصةرمذعلا
 م نمةلاصالاب صان ا دهعلا هل ند ه امم هيف غل مناو ماسقملا اذه ىف لخ ديو ميظعا دهو لي دينل ا نم

 ١ هلثا ”ىيندلا نأ لسدم_.سااىللاق هلئاد ءلعدهاعامج فوقه تو دنع هلبإ دب ماسلا ىلع هللا دهاع

 هللا هلع دهاعامع ىفوا ندوهءاعتاماذاع ءالؤم وهلا اذه قدام وينر طاخلار طخام ة:_بنيس#

 ٌ ضااسلانيدلا داس صااسشن انيدلا هل مودام ني هلخنلا ن هوهذ هللا عضا دهعدّدج نم 3
 : ىلعوأ ءاتكحف هب ولا هفاك دةو كلذ ل بقه رعب نكي مهل ععرمشل م كك هللا ندهلدت امهم

 || ةنيعملاةلًاملانلهج هّيضيالو لوتالا دهعلاو صلاسخ !َنيذلان هاَقلَي دبجلا اذهتافاوسر واللا

 ُز ا كم 3 3 1 ْ
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 كدب: زيظَو ا قطا اهدا شاع ىع ةع١الاةرودلا كلن قش لهتةناشأا هدم تناك اذاوةروصو

 سل اذه لاكي هن هنىذلازيمل ا ن رم ماا ا لاشمالا فالت>الىرخ ! نيعنيوكتا ىرخأ ةروص ىف مسالا

 وعدى ذلا نضخشلاوف ادلهو هسقن ن م هيلع فتي تحف راعلا هيلطي اذه لك ل دهلثماذهو أ اذه

 رش ”ًتوهو اجيد عاود له قللنا فولط ريثأّىريو ةريصا ىلع هسف:نمنوكيو ةرعص) ىلع هللا ىلا

 متقن رثاهنارهطناو مالا سنن قرئ الوا عوجملاوهو اق ققحواتيف قلخ و ا
 نوكت اعرُكِل ذكوهام فرءدال 0 هلو ىئارلا س ةوأو 3-11 درا لهةيؤرلا ىف

 قاخالا امو لعملا اذهقدم ملاةلخوأ هد هل*ا:لعح ناف عوقولا ىفو تكلا سأ تو

 معلا حولا ىلع فراعلا علطا اذاف هلمص#<# سفنلا مورتام لكش ا نمادهورثالا لدغني أذ قو

 | ىهلان اه الو ايئايراقراعزاك امدعب انهلااملاعناكف معلا ةحردىلاةفر ملا ةحرد نهىل_هثنا

 00 نوف هيلا ظن مث قح هنا ت تاقهملا ترظن اذاخ عماد ماعلا مالا لن اك تقص هذه نم الا

 فرعن ذم هللا فك يريح هبفراحتف ىقا>ى>-لوقدقهملار ظاتمت قل>الو ق>اللوةتفهنلا ارا

 0 هاذه ناننالا فرع ل ىموناوم ىلا ناسشالاق راق هناو ةروملا ل مخك هنأ

 بحاض نوكحاان ةمامالاهلىذلا ةروصلا ىل-ع قولا نانالاب سالفال دوهشو اف ثكوالاحو

 0 هللاو كلذ معاق هيرود ىوسد دهع سلو نوملاظل هده علاق الهّنناّنأَو دهعأا

 5 6 دسأأ ىدلهي

0001 : 

 بّتكدقاريخ هللاودع سدل

 نوقع نضاولك
 ىرتال النعل اطعاام لك

 اودهد>داو اولع اذ-هاو

 هسقن نم هيدوللا مك

 هتجرىف لكلا نوكف

 هيج رف ناطي_كلا عمطب

 تبحوف ىلدلدلداذكه

 بصتحا دعب نم م ىلتتي
 باق: الهج لعلا | ذه دعب

 ع نرتقاو دعساف نزاادهلف

 تنوع 2 هاد فا
 ع بوجوو ناسا

 المك دسع مكحاذكو

 هصاختسا| ام هيد بعل ءافو ىف «سفنل صلخ ىذل ا دهعلا هناالآ صان نيدلا هنئالأ ىلاعت هنت | لاق

 ْ ثعاملانوك دق هنافرانالو ةنحالو ةيعرالو فو نم هملعثعءابل !نمالو ناط.كلانمديعلا

 ا مكط اذهب نيدلانوكو نيصلخملا نم ديعلا نوكيف هللا دهعب ءافولا فرومالا كي لدمفاكملل

 ١ هي نيلثام ىأءاسفنح هيف لاق اذهلو كي رمشلا نع هي دبعل ا ليف همق دكر املا ىطعي نم دب ند[ كاسم

 نينمْؤم ملا مهاعمدةذا لطابلا بناج نود نيفاكملا ىلعهذ_خاو هعرش ىذلا قيللا بناجولا
 | ناميالااف ناعالا هل مهاسكف هتلاءاورفكحو لطابلاءاونمآ ممن ا ةفئاطىف لاقف هناك ف
 | قيل فلاو>الا نئارق هزيقو ارتسئالا عقوف ءابقثالاب اصوصخ رفكلاالو ءادعدلاب اصوصخ
 صلاختادهعلاف هسالبالا رفكلانم رفكلاالو ناميالا نمنامالاالو رفكل ا نم ناعالا فرعي
 ءالؤه هللا دإو مث مهسفنا ىلعمه ههشاوم وترد مهروعظ نم مدآ ب نس هللا د خا املىذل اوه

 | هسةنل صلاخلاقاملاوهو ةرطفلا ىلعداوندولوملك مالسلا هماع هلوتودو كلذ ىلء ني روك ذملا
 1 ا اًرهطم ارهاط ىهالا سفن ىف هسئفنا اصااخ لزم لب ه« نم صاخم ساو اضصغ ا هكلمامىزلا

 ١ ىناهيس نيفراعلا نملاق نم لاق ادهاو هدانع هب زيي هزتموهام هسهتلا هزنم قحلا ناكاك

0 

 . اذاف
 اا



 رسظنا ةوتدو لاما ا هللاو فارتنا 000 تجر :ملاعرءاتلاو ءاملابوا نونا

 ددواما عا ىرهنا فارلا عبو ميال ا ىلمعت "ف رملاةيؤر نا لع ءاىارثناهلوقف ليف اوثلو

 ىذلاّن ا ةمشلإةيال طمس ,الاموهانا هتيو ةرداط شالو وطاىربىذلا اش ًارو هاراعال ع طاحا

 سفنف نيعلا هب دا عم هتردادرتف هملعروصلا عوني لعدقو هلعلو ءارولذا هار هنا فرعدار

 ةيورلاّناف مع كلا رطنا فزابرلاق ءارام هنا عب نمالا قا عيالف دقق هاراغ حالا
 لازئالو ”قرملاب لكعلا لود> ةبورلا نم دوصقملاّْنال كنمعب ىنارتناهل لاق نيسعاادب قرىلا ةادان

 ىءرااىفالما يقرب لعد لصالف تمّدقتىتلا ةيورلا ىفدا رتامفال> بور كو طىزر

 ىتاراف تعؤنتام تن واعونممالا ىرتام تناو عوذتل اانا ثمح نمل هاالىناف ىفارت نال لاسقف
 ىشفن تءارال وقتواقدصتملف تنير ام تنأو لسا تيأ رلوةتن أدب الف سب ار دقو كنت ًازالو
 تيأرشنالت تناو تدأر نيذه ع نمد حاوالوىِدتاو تنأالا محامو قدس تنارامو

 2 .ًاركناق قد خت نا نكمي لهن لرصب قا ناك اذا ل-هذ كم ارا تن ًارىذزلااذهانخ

 دهاشم نم دهم اذهو كر صب فواكننع ةدامىف ناك اذا هرمصتؤ ةدحاو لام اواتنراذا |
 ةيورلاب اط ىذتش حاقد معهناف هنري ور مالسلا «بلع نوم باطن مبدعتتالو هللافةريسملا |

 تاتا ده فكر ماد هواقاخو اة قلطم هم ك2 تقولا ناف تقولا م كه نادنالا و

 لييسلا ىدهي وهو قل |لوةب هللاو ةراسعل ا هذه ع نمر: سال عفت املا“

 * ( ”ىناقرعلا فودكلا تبحاوةلز ادم هفرعم هن امعيراو نوءبرالاو ثلاثا !بابلا ) *

 داح ان نافرعفدكلاب>اوف ||| ادبا ادحاو ىط# فراءملاّنا |

 ىدانلا ىقداعسال اهل هسقن نم هل ّناف نان ىلا ىد عت ناف

 داععسا داعساف انقو معلا اه دعاس ذا اّدقو لمعلا دعاست

 ىداملل مكتملاو ةفرعك لدغ || || مسهلغي هللاق مس واعتال

 نم برا هلعودام دهمددل هم وبرلا ف ىبنطلا عفطلا قاقر هلانر تكلا ن عر اىتلا وانا

 َنافاهرثا ةفصلاءى دعت الف ن محو انه فشك نعهش ور فاهم رع ةناوك الا ىفةرئؤم ا تافدلا
 ةقدارتموا هل اددم امن :١انييؤ هل قوذالو اهلعدل فشكأال ن نمل ارو براعم ةيهلالا* ءاعسالا

 ْنا ىهو ةةقد انهّناالا فثكلاءالا د | كل ذ قمقحت ىلا لسسيالو ةبت دما مسن اق ىهامعاو

 اذارومالا ناف قولنا ىلا هّتدسن ل ثم لءنوكج» ام ىلاعت برلا ىلا ا الا كلذ ةبَسَ
 هق.قح ىلع وسلا ردالانلب هنا تاركا ب ضنا ا ىلا تدسلا

 ليسسحت ىلا كا ذاهقّو ثباسوارث انت ىتلا لام ىبم ىلع مهموغل ن نمفشكلا لها علطا اذاف ةد-او

 ةروصلا ىلع ةقولذت اما ”ىهلال ارنا, تاعدقامن مالا هب ترثأ اذا هللا عم بدالا اهيلع قست تلا هوجولا
 ناسا مت هناقةرودلا ل وعام نانا لك ناتو اها تدع ام هفال_1ن1ناو ةهلالا

 مامالاو انا وشاو» لهوهناسا ”ىأ بلاطلا نانالا | ذ_هلعي مو ةفلخ ناسناو ناو مح

 ناوكحالا لاعفتا ىريله ولد ىف اصاخال قالا نم بلطي نأ عالطالا اذ ه هل بحوأف

 ىربوناوكالا ىف هنعنا وك الار رد عر لق هللا ل : راق رد هلا لاهو ه هْنَع
 ىلادم_سلا ةروص ىلعو !هنع نكس :انةروم ل رملا كلذ ور هرعت

 ل*نوكلا يوكل انرومأملا لبةينيا نم ىربوئشلا كل ذنوكف نك ئشلل لودي ام ىتلا اه توكم#
 نوذد دوا نك هلو وطادن لاقىذلا مسالا ةروص» رهظإ لهرهظاذافالما ”ىدو>-و ضان ه هل عي

 اها هيفنوكملار 0 0 زل او دف تناك نكاا لاق ىلا ةدودلان يدعوه
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 ا ١ لا ا االول اا كك

 قو 0 هرمنا ل ا ارا كسلارظنا فرابر لاق ىسمومّن ا ىلاعت هللا لاق

 انزال

 سلا ميس الا دي يم سستم يمسح

 هّبلان ع نمؤنال انلامو اننلع اولوةءلو سدح هاشلا مان كفا ان اننا امر تؤلونتن اواغلاذقن لو

 | ةبرلا ىهو نيد اصا موتا عماني انلخ دينأ ققخت اولاكامو عمطنو قاس ا نمان“ احامو لت لدي مو

 1 1 ءاآنح كل دو اهمق ني دااخراتمالا اهتحت نم ىر< تانح اولعام له مواولاه اه هقاردرمأن“أ انةعبارلا

 ةرضان دئمدول هوو ني رخاآى لاك هناق ىددءامىلاةر طانلاق اذهلف هللا دنع تانلاو نينسلا

 اظقللا ف كلذ ناف ةم_عنلا عمب مسا نوكحتئالةراغت * ين رتن ا زك نانع ةرظانأس ميدلا
 قّرفدقهللاّنالعاف اذكهرمالاناك اذاو ةماشلا مونة ورلا ىف صن : الاوذز_ه رهام اذهلو لع

 نكل دحاو ىنعع لك هقفلاو َهف رعملاو لعل ناك ن اوحال_طصالا ثم> نمىنانر فراغلاو ”ىههلا

 ا همقفالو فراعهنا مقل اعيالو ملاع هنا و1 لاقبف طفللاىف اوزيمت ام ةلالدلا زيت امن لقسعي

 رثك اهدابعن هدر هصتخ | نم ىلع ملعلاب ىلاعتهء انث لك او ناسنالا ىف باقثلالا ةثالثل اه كلر هلاقتو

 «بفدسفت ىريهئالهدنع ىظعا ةفصاا ىف هكراش ني هصاصتخاّن || :لعف نيفراسعلا ىلع هب ىئاانت

 0 . :رهطت مل اند_ءملاع لكو ىلاعت هل ةأيم همةفلا الو فر اءل!١نوكرالو لسا ة[ىهملاعلاف 1

 نمتيأر اذاف كسإلب ةجرلا بهمس اعلا لقانوهامناو ملاعب سلف هيلع هيلع مكحال ود

 | ديعلا بلطت لعل ا ىدي نيب م دعس ةجحرلا ناف لع بحاصوهاق ةجرلا لوءذي لوةيالو لعلا يدي

 اندنعنم ةجرهانت هلوقوفو هتصاخو هللا لها هملع جز دىذلا قد رطا | لعوها ذه معلا اهعمت مث

 ناوءالعلاونود_>وملا مهنيفراعلاَن ا لعاورظنلا لال قوذا!لءوداذهواب!عاندا نمدانلعو

 ةيدحاوةرثكلا ةيدحا لعنولعت مهذ بسنلا مع مهلّناالانوفراعمه ثم- نك نيدسوما وك

 | قا ا ذا راو كلذ هةلت فّرعداهفنهتلادحوءالعاا دودو مهريغلا ذه ساوزيسقلا ا

 1 وكيال تح ةفرعملاهيدارحلاو ملعلابءاس نوةراعم_هثمح نمنيفراسعلا هب فصواسانل ه سفن: فصدأإ
 ريغال ةفرعملا ىععانم لعلاف مهلعب هللا مهن .ولعتال لاف :رهاظلا ىفمكح ىلاعت هملع ةفرعملا قالطال

 رتولا بحت رو هللاّنال هن الث ىربف قلخ ىفاةا واق ىررملاعلاو اًتلْشواقحالا ىرال فرا.علاف
 هللاّناث د> اوالادت ماجه نيعستو ةعسن هللّن ادوار ركل عمدقلا هبححبام ىلع عموم ا

 هلا اذ ”ىئايرهلافراعلا فانلق امناودح الا دخ اوبال رثكلا دسح اولاالا ىعساكرتولا ب <رثو

 هنقمالسلا هلع لاو ءاعسالان ' ف رع رعسع لقد « ماش هناعدف لوي هنا هنع لاق فراعلارك ذاا

 بدال انمزلف ههلا لاقالول-لا امو هبر فرعه سفن فرع نمو هباع هللا ىلص لاستف كلذ لم

 دارا نمو تافدااوءاعمالان نم هتلزنم دا لك انلزئأف لسو هماعهقنا ىلص هلوسر عمو ىلاعت هللا عم

 ا طغلاكلذ ىف تيهشىنافاثل موهنلا عقاوم باكي هيلعفام ندب قر كااو ةفرعملاو معلا قيقحت

 لدسلا ىدهي ودون الوش:

 « ( قاراغ ىنار هنإ فرعو نار نمةلزائم ةفر ءم هن امعيراو نوعي رالاو تام ١١ تاسلا)*

 ىناريام ىذلاريسغ ىناربام ا امون لاقو 00

 ىناده ليسلا اشو امو ىدوحوف ةرظن هَلَنا
 ناسع وا هركشب ناني || (| هللاترطتنا معلا بعدي
 ناسىف اهظعي بولسىف [| (| ىذعوتوشاا ل ىللدف
 نانعقوانوك, فوشكى || | لامع تقاعت نوبعو
 ىناك ن وغلا لر دتيذلاو لّقعو نيعد كردمالوه
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 نع عوجرالو هن دار اى هلراسخ الف ديرب ام لعشب نم ىلا ىو .اف هنلا ىلا هءاوبا كال ذب نعي يدش نكر

 هيدا لب دال نمىلاىو اف هلع

 تلقلم 16 امو ريس 5 اه ند رض اظالاريلااق

 بردهلا عقاباف هقفاون ل ناف هتءعب دقام صالاق نس رم

 نىتكحا زل هلعهبام د هيلع انأامو ىلا ندع ةارهلا لعق

 - هه مهما طاف تعال 7

 ننس 0 0 ةلرف فلا

 موكا لاخلا دبا عنان هنموكحما قملان اف ك سف: لذ كضرغ ىلارظنلاب كنكر اهو اذاف هيلع تناامالا

 لح نم ناكر الا تدّدسعت امناو هبموكم انك اال هسفن ىلع نج ىذا اوه هملع موكل اه هيلع
 نكحرزاك راةعبرا لعت ماا لثمولءجسهالا نوكو لصالا نيبو, كس قالا اهاسرا ىّتلا بلا
 ب اوهو لصالا نكرو ةّمشملا نكرو قام تهجلاءقطن ان اك اذههوقودو لولا نكرورلعلا
 هيقهتلا ل- _ءىلا هلاسىف دذتسا نم سانا : نعباو ناكرالا ةثالثلاو تملا نه لوتالا نكراوعوا
 عبج رب نمقوذلا بحاصو هلع هللإ بتك امىلا دنتسا نم م#مم و هن شم ىلا دذتسا نم همهم

 تبلا اذه نم مىتنب اىذلا لو١/اوهف هيلا لكلا عم - سه ىذا نكرلاانا لاكو هسفن عم فقوو ءانركذام
 لولءملاو:هلعلا نيعوه ملاعلاّنا ىدنعو مد دنع لوامس جلاس كلو

 فرءامك لذ لئاسقلا ناف الاله اهءاع كلذ ناف راظنلا ضعددل ونام هلتةلعقللاَنالوقاام

 هلل د_بوا نم هنا لاو مهفاف كلا هتتاوكتلهد لولعماذها.تنًاةدوجوملاو*نمالودوجولا
 نو ديعملالا س دالاو ّنْلا تةلخامو ىلاعت لاق دودةملاتنااق كَةح ىفال لع هسقن قدح ىف ةةكلال

 اذهب ثنا. تدع سوردلا اذه ىلا ت رات اذافرتتسااموهو ّنطساو ننال يتسوهو 5 ذف
 ناك لع اهرّزتي مناف عنلا كبلعرّرقاذا كل لوقبام ٍل_ءاف ةيعينلا مك تدعسامن اف دوجولا

 هلاف ام هل لوة:ناالا س دآو كم عمسبامالك كتف نئ ناو تكساو عساف تقع نأف ناكل

 تبيوطناو تكس ام ىل_ع كم ملعب هناف تكسو تبدأ ناو ةح اذ نوكت ناتدرانا جك همالكنف
 هللا الاوىوق مص اودابشالا نطومىف اهسالو عاذيالو لاقي نا قذر قس لك ا هيلع

 قالابمكحا برلقهلوقىف همك نأ ٍلسو هلع لص هلال وسر هنملأس ىذلا قااالا كح الو

 هناقولانمكح ابر لوةينادبعلا ءرتاأم نجرلاوهامالولو نوةدتام ىلع ناعّتسلا نوحرلاانرو
 لوس هللاو ادبا همكحرهظوالز ا هنم هدخ اا ىذلاهف هلع ىّدعّام هناف قلاالا مكحام ىلاعت

 ليلا ىدعوهو ا
 ىدنعامىلا ةرظان نيذراعلاةدئفا نويعةلزاسنم ةفرعمىةنامعيراو نوءهدرالاو ىدانا باسبلا
 -ىلاال

 ترظن اب ىدنتعامدلد_:ءناكول

 ان طع عجل نيعي ترظن ناف

 ٌلاو_سنيفراعللة دف ا دوعع

 كاوهلاذ ناكىرخأ ابترظن ناو

 كانه ن وكمال نيدع انه امو

 كاذب سلف فوك ا ذكه نكي لن أ
 هقااحرب_عدو-و دوح ولاىفام

 هك َرفتو اعج هننع هلك لب

 قمل |نماوؤرعام عمدلا نم ضيفت مهتمعا ىرتل وسلا ىلا لزن ام او عع اذ او نيفراعلا ف ىلا هاك

 37 ع ا



 جم ->ولهلاحهاضتق هك هسضتقب ىذلا ا

 ص نعال دبعلا هيف ميقا ىذلا لمعلا كلذ ناكن ناو لوق#نو عجن لعا هلئاو عقاؤريغوهو هانركذام

 030 د امإعنماد_.مجم هيفدلق ناكاثهناو عورمشم

 ناكن لو سو هيلع هللا لص ”ىنللو هلاعبتمو دهن +! كلذ ثراوةماسقلا موي ن وكي هنافهعمتا دهتحما |
 داهتج اورطت نعناكلب ديل نعالو صن نعال لماعل ا ناكناو مّدقناك هلاع *ىهالا سفن ىف كلذ
 يش 'ناو تاك م كلا باصانافاهيف مكللا ب اصانا الاهل ةلاهذه ل ثم فان رازنوك ال اذهف هتقذو

 ,١ نطاوملا فم_د مث صوص فص, لو هتفص ذه نم فص ف رشفانراو نكي م كت

 فلخ ةعيش ةروص هنوكتف هل عرش هنا 0 00 كلذ 00

 هللا لوسر فاخ همت مف انتو لسو هملعهتلا لص دهم اخ لكتلاو ناك نم ناك هنم ثوروملا كلذ

 لوسر لكن ع هل هيد رغنا ناف هب لعىذلا ىف هلرهظام فال_:ال لسرلا فاو سو هءلعهتنا ىلص

 ثعبي هلا لسو هيلع هللا بصق لوسر هم لاك ةدعاس نبا سك هدو ةمانوكي هناذ دهتحمو* ىنو

 هللا ىل_ص هنا ثم ن نمكل ذ ند بالسو هملع هللا لص دش فاخ هنوك عم هدحو هّشا 4م ا.قاامود

 مكاهيفأطخاو اهلمسما كاتىفهلالارطع ملام هل جدن! ىتح اهمفرظت ىف ةلاةّداملا هاطعا لو هيلع

 ا ا يل ا

 لاكش عفرو بب رغقوذو منع قيقحت ىلع ةينيماسمماق 4نوكك نمدهنن أ لها ع نملدلق تالزانا ا ىف

 هده باص نم مظعا اهيفامروصدالو ةماسقلا نطاونب فرعاالو'لدا ةماسقلا ف نوكب سلو

 لمدسلا ىدهموهو قا لوب هللاو هل تاصح نأ "ىهلالا بهولابالا لصالو ةلزانملا

 * (ىدهاشم هيلق ىوق نمنكردتسش ا ةلز انم ةفرعم ىف هن امعيراو نوه: رالا بابل ا) *

 ىندمش لازام ىذا٠"ىوقلاّنا

 هبهوكا ام ىندناعي نك
 حرح نم ل! ىفامو نوؤشل دنع

 جرد ىل_ءقريلف قداقملان م

 جمملاو جاورالانو س وقغتلاو
 كنف 3و اللا فقمضلا ىف

 حرف نم بطل ىف لهف ىرعش ترلاد
 ءدااوءالمتلال_ةملاولداا ف

 ميببللا ىف ىيبل اهرب نم تقرع
 جلا نم اذهان لحاو لا ني

 هُموَعل هلوق نع نيسنل | عمج- ىلعو انسن قعر ةيلع مودا ناس طول هس نع ةياكح ىلاعت هللا لاق |
 منع بلا مسو هيلع هللا لص لاهو ”هلسقلا نم وعي دب دس نكرم ىواوا ةرق مكي تأول |

 وهفهاوةىحلان ءراك ٠ نمفوقلاىودىوقاّنا عاف دي 20007 : نكرق ىو اي ناك دقلاظولىاهنتا سر |

 هيلعوهامالا بتك امو ِباَكَلا :ناويسسامالا وكم قاف معمل "اذنم ةوقلاهذش عمو“ اءوقالاىوقا ْ

 هلوةذدسعلل مالظراناامو ”ىدإ لوقلا لد _امهللاتاملكل لي دمتالف مولعملا هيلعوشأمالا لعامورلعلا ا

 هال كل هتئفص هده نم لعف لعفت ةمهالف هته قا ناك نموةلاعف ةمهىاَدْوق مكبىلن اول

 دارًانرغالنائمالااهاطعا امناول ةاداق هيلع الاوهامالا عقب الف باّكلا قدس نمهانرّرقام ىلع

 3 هسفن ىم< نأ مهفرثالاهل ن كب ,لاذاديدشلا  كراسداراوممف هرءاج ىذا رئالاراهطاةو لا

 ملعامهلسرلاَّناكشالوءاودالاو ةَوَدلا نيالا ركذ مالسل اهيلع اًذهلفهيف اورثؤيال ىتح مس عا
١ 

 ىلأ يوب ناك دش اطول قادما يس اسال الا نوري الذ هللابسانلا | ا

 2 وتطل ا متاخر
 مسهفنودعلا ىلع بحال نكل

 يسم بقا لله ضورغرفا
 سثتبم بلقا | لماع ضد سه ىنا
 اهكارتث نم تاللط ىلا ىنا

 منفرحلا اذه فسؤ سانا



 هاف هةيعف م اول اذإو | مدد_سم ثراوىنا ع

 هينسد نم امين 3 انذام ؤ ني مارحو لالا

| 
١ 

 ْ * ٠ || ,هياناام هي ىرسا نم نيسع انأ لاق نم ةمشا[ امنا
 هبنملارمغُلا ذ ىو دي سبل هنر او هناىر كب وذو ل |

. : 

 هلع لافو نوطاصااىداهءابثربضرالاَنارك دإا دعب نمروب زلا فاتك داو ىلابعت هللا لاق

 مددخسم ثراولافامئةردالو اراد اوثروامرلعلا اوثروءاسنالا نارك ذوءاسنالاةثروءالعلا مالسلا

 ثراولاة ثارون هلعنم ْئث هصقاام ثرولا اذه لثم ىف ثوروملاّناريغ هعجم همم ثرو نم ىئعم لاب

 نمهلع هي قلعتامع اهيلع نمو ضرالا ثربهللاو هما هذه مهردلاو راثيدلا ثاريم قراففهنم
 مهم دزتساف لعن تح مكنواءنلو ىلاعت لوقوهو هدابع نم ىذا ثاريمردق وهاذهق ”قالسالالعلا

 قدا ىف عوتلا اذه ىدعامو ىهرابخ اوانو نيرباصلاو هد امع ن نم نيد هاج | لعب حم هالعااع '

 هللا نمولصح ىذلا للا هنماوثرو نم ايون هر رلا كف ةئارو لعال لعوهف

 هنماوثرواممو مالا ءاملعن 5 ةئرولا هنمثرو كاذ لك فئاكتلا مكحو ءادنا يسكلا كح

 هممامرق نع ىدجلا هدر ةتلااذه نمءاملوالل عش ىذلا قءاىلاثلاائاوقو مدو نيسوق بأه برق أ

 هنوكلا ان انهانلعح ا و هتمعوهو ثراولل ىناشلاو لسو هلع هللا ىلصدل كا ذنءلوالاف برغل اذه ]

 3 ل-.ةبالناسلا ةباغ فوه هنمهلا+ :فللسو هيلع هللا ىل_ه نمعملا لوسرلا اذه هب مق تح ل لص>ام

 لود < لافرظنلا ركل ىلاعملا وبا هاذه و ”ىرظنلا 0 لئم ثوروملا معلا اذهميشلا |
 لخدلا ليقامل رورضرظنل ا ةحتترظنل سمع لصاملا للعلا كلذ ناكولف ةرورمض رظنلا تءقعرلعلا |
 أ همالكي هدصق» ملام نيمرالا ماما ىلءاولق اف ”ىرورمضحلا لعلا كلذ لب ةيالام لثم مثلا الو كل ةدعد |

 اذاق هالهدنع ءامشالا لع باسالا ندايدسهّللا هلعج رظنلا َنادان در ام هنعهللا ىذرداراامناو ا

 رح لع هدامعاف اذهرغسل هسفنف ”ىرورضا الل اهل هللا قلخ هقح للدلا فرظتلا فو |
 لخدلا لقي ىذلا ل علاوهفهسفنف ”ىرورضلا معلا هلو ول 0لناف همشلال مال ىذلا”ىرورضلا |

 بمءهلع هنا لوقيامال هلءادالا لشدلا ل.ةياماذهاوابرورضالع هلعام هنإ كلذ انعملع: ةهلعامف ا
 ارورشالء,دنعلا ذنوكي تان ءدح رخاليلدلا كلذدل نا ناك عدفتووا هعوجر ةرظنلا :

 نم لماع ”ىأق ثروريغنءءادنا هذ يام نيول رو هدخ ايام يب هيربهلع ىف ثراولا قرزيلف ٍّ ١

 معلا نموهذ هللا لع لمعلا كلذ نع هلل ه>-و ليو أ:نمال صن نم هل عورمم أب لعنيلماعلا | َّ

 نكيملوا ملسو هيلعمقنا ىلص دم لبق نملاعرمم ناك لههب لوهعملا صنلا لإ ذولذعال هنا مثوروملا

 ثراوذهل.قاس هندعت دقهتنا ناك ام هنمال مرّة ىذأ | رّرَعملا عرمشلا نءالهب صتخماعرشلان مالا |

 أ هيلع هتنا لص دنا اثراوو اوةاباماوغليءاسنالا نم هعرمش لمعلا كلذ ناك مثراو ادهلثم

 ثراي ثراولات ةلسو هناعهتلا ىلص هللا لوسر هي صتخاام ناك ناف ثراو نم ثراو وهف همن لسو
 ءاسن الاءاطعرتاس نءكل دي زي_وءاس الا نءهريغل بستر ال ةداخ هَ ا ياعسل ىلا |!

 ةأثنلا ّناف مسو هيلع هللا ىلص د فاخو ند فوةصقولعلا كلدب يشكو هلقمالا نم

 ِ نكاماو ةرثكر ودق نزلا قرا ةخزربلا5 ًاشنلا ماكحالا ضعب ىف هم_كثنةرخ يا

 فلو ملسو هيلع هلا لس ا نا تاو كاما نق رادسة:ىريفدحاولات الاف فتم

 ٠ معيو روص شو مهد دع ىلع ءنك اما ىف هسفن ىأرل فلا ةنام اواكوأو هعرمش لمعلا كلذ ناك ين لك

 | سانلا هبلطي ملسو هلع هللا لص<ىنلاَناف ةماسقلا مون نوكي اذكهوةرود لك ىف ريغ غسله هلأ

 | هدوع ىذا تقولا ف بلطل اكل ذ هضمي نط 00 ملط ثدح نم هن ودق ةماهقلانطاومق
 أرغف هيلط هنوكل كلذامتافامع نطو.«ىف هماطىق هد لنك هنمعب رخ "الا زطوملا ل تلاظاا |



 ١ ناكو هتيؤر دنع فارلا ىذأتيال تح عقربم ن اكن هرون دش نم ىعالا دحا ههجو ىأراش هي فرعي

 : | نمىعدحا ءاراذا هنام ارك نمناكو برغملادةر هداط هتابآ تناكسف ثرولا "”ىوسوم ىزعيونا انش

 ا محسشميلا لش دنيح نيدموا خ يشل ا ىبع عنو هيلع هرمصت هللا در هدنمع ىلع هيوثب مضاذاف هنءاس

 نيب دج ع نمءابلوال نم هريغ 3 تا هدئاوءقرخو 90 درف هسلربب هديع ١

 1 0 هيلقىف هنآ هللا لعج نك هريغالو ىزعوا م-هفرعيال بورقلاو لعل ىفهنمربككصا

 || روهظل نع باخ ىف ىنءاهتفص هاسكو ةسفنل هصخخاو هلكر شا نم هب دب ال323 يرق ىف هير ند

 | ةمالا مولىلا هراحتحال قولا مب نوءرشب لسرباو لو قطان همم نك اندلا قرادالل

 ترتلاف ”ىدجمنلاراددةمفرعد كانهف ماسعأ او صاغلل هنمعو هسفانو»رهظي ثدح هللا مهرهظمف

 كردتي ةو التلك ىفوهفدن اعم ىلع هفشك نمد تامل وكس هب ر مالكه نوال ىف هماسقخ ”ىهاالا

 !١ىفءاجامو ىسدقلاحورلا دست همظنو همالكرت هللا هععستو هسفن ىلع علط.ف هدنعأم

 2 ردوح»<نادا رااملث يابن ناسح َناربخا ىف مصدق و مظنلا اذه لثدال ناطنشلا َّض نمارعش

 تافناسح ايلقرلسو هيلع هللا ئلص هللا لوسردل لاق ملسو هيلع هنئا لصوت! لووسر نع كاذب فاني
 هيلعن اطمشال لج لذ لسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر ضرع نع مئات تمدام ديوي سدقلاح ور

 لوق دنع هنم لثاقلا نوكيف هللإ نعقطني نملاحنوكي فدكف ماش نمف اديه ناك اذاواليدس

 اوععسأم نور احماو هدو نمل هللا ععسد دمعت اسل ىلع لا هنناّنآ مدعلا فدرواك لجوزعهير
 ىلصمل ا ىل ال ه سفن ىلا قلا هس هب ملكتملا اذهب همالكو ىل لا توصالا

 اممرامو ترمرانلق 3 ىريغو»و ىربغ سدل ىالك

 ادعلوق اماكلا كلدمثع ||| سوفت تيلطاذا ىسفنامق
 انول_عاذا ءاطعلاب ولعتو موش للا َناف لضتالو

 امولتاذا نارقلا نيعنكو روزرب رهظتالو اًم- نكو

 انتوص هولست امي هيداشإ ||| دبعل عمس مهقادال
 هاسدوبملا هلا ناكو |[|| ىد.علاف قم وام ناف
 4 انتومءانحالا لعاوبتك اذل || | ”ىح هارب سبل قملاتال

 الئتوه ناف ةنمكس بح صولات كا ذف نطاب ةمكحورهاظ ةرودب قد_هدالئامل نكسوال:ن م لكم
 ةراالا كلت نمدوجولا ف ىراسلا ىدملامهقنطابلا نوكسلاو انطان نكسب لوار ل
 سلفا ذكع الن ئارهاظ ىعسما لوالا مهلا نمل تءاجو هملع ل دتام ىلعاجب رمصتشمال هنال ةولملا
 نكر.لوانطا نكسوالت ناف دمت هما نم ناك تاو ”ىدجم تأ روهالوالصا ةنيكس ب>اصد

 ّناف هللا نمسانل ادع وهو نمؤمالو ”ىد#الوثراوب سل كل ذف امر هاطلا ىدعتو ار هاطظ

 هللاواتص- امك« همف همرل يود: لسو هملع هللا ىلص دمش ”ىبنلاو هب ربو هيمرب نم لوا "ىءدقلا حورلا
 ارغاظهالتامل نكس نم ةساسقلا مولنياعاذا هءموةنةرسح ملظءاوهدعاسبالو هدعسال كلذ دنع
 رشانثلا نوكس مد٠دالا يمامو هيوه قشورخ الا اذه هب دعسدق نطابلا نم هبلا نكسام يريفانطابو
 | ٠ نكنالت نع هشلاانلعج هياننمال هرهظ نمت يبلا ىأ هناف نامالا هتاف نيحريكسصربخ هتوفيف
 | ىلدسلا ىذهم وضو قل لوقيوقاو هدعرداقلاو كل دي ىلولا هنا * نكم هنو الت ني واتلا فو
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 ْ رسما تاتا حق ناب نيسنوتنباع ةلزانم دف رعمىفدي امعب راو نوثالثلاو مدس قابلا

 1 ظ 1 انم ص اوةاةيودنلاةثارولاب

 1 د هادا “.٠ .١ راسو[ دهس عاطل تلقا 4 دوت طش كلا

 01 هنكرسان إني سوق باق « انبلق نمانل ني_دوق باق ظ

 5 و



 م

 نذل ىلا عقستنا لاما دإادأ٠ طاق هللا نم ىرشب كا دف ة#فئاطلا كلت ن عدلا ةشسقث نم هلع هللا

 ندمؤملا لاساذهقناتاماكل لي ديتالةرخ“ الافوايي دلاةابؤا ف ىرشنلام 0 2

 بادآ ىلع نع نيرو فاوو لازاطوردز فون ف1 لاقل فراننلا لاس نت قدا |

 نيقراعلا ن نم ناك خلزنماب بة عت لو اود نم هس ءاعدتلا ب+واام ةعسطلا ىطعاو هع رشا

 4 ليدسلا ىدم وهو ىلا لوقي هللاو ءانمالا رسسلا باحصأ ًاوءايدالا

 00000 شا

 كن الم حرس اهف ماع ىأر ىالك أرق نم ةلزائم ةفرعم فدل امعيراو نونالثلاو نماثلاب ايلا |
 انا تاتو هّئع تاحر تكسا ذاف همؤو هملءلزت#

 تضلاشمالللْئملاّناو || ]| ىريغوهو ىرغ سل مالك |
 دقفنادجولاف هتلامالك || 1| أر قاذا نيفراعلل لقف
 1 ىهوىناعملاب غلا ىفو فورح هتداهش ف ىلسلد

 دعب قيقعلا ف برا نيعف هاراخ روتسالا تاساو

 دييش سلا َناف رطنالو || || ركفي الف نارقلا ارق نك

 0 هيف توئانتلا مكبتأينأ هكلمتناّنا مسهس مسهأ لاقو تولاط ةنآىف ىلاعتدتنا لاق
 اوناك هلاثماو ادد م لص دجم هما نم نيفراعلا بولق ىفهتلااهلزنأف كرا
 نم ةفص اهاعف نينمّوملا بولق ىف ةنمكسلا لا ىذااوه ىلا عتهننالأف سانا ت>رخا ةتاريخا

 سعب هللا اه دبش ا موجب ولدى ةّمالاهذه ةمالعف مبنع ةسنحا لئارسا ب هما ىف تناكو محافص
 حرساهفةماغىأر ةهسأر عفر : طق تاعفن سرفنا تاكو نارقاازوس ردم تزال ةبانتعأا

 كفلال ردا لص هللا لوسر كل ذزك ذالق تءقترا كسا داو هنن تندو كات اتاك
 ةروص ىأرة [سههلوذا ناكف ه.فناكأم هنع اراخ حاصلا اذ_هىأرف تآرقال تلزن ةنكسلا

 ىذلا ركذإ ااهلزنا ةئمكس ةض ”اعطلاو والا نمط هناك ديو هّتاركذ نآرقلا ناف هنقهيلق فام

 نيد هولا دب قرفاا !اذهو ان ولدىف 0 ”انآو ةرهاط ل”ارس ١ ىب انآ قكناكف نآرقلا وه

 د#ثراوو دنا وحل قر ّن همسهملع رهظ# اعمومعلاىف نوذوعد ء ءامنالا هنوف ءاسن الارتاسو

 هيلقىف لعو لاح وهامن ا هتداعقرخَّنال صو ملتا ىف مولعممومعلا ىف لوهجت لسوهيلعهلتأ ىل 1

 فال_:خ اكل ذ ىل_عدشملا هيندقو كِل ذك لازيال قو ذو لاح ل- ءهيرباطع دادزب سفن لك ق وهذ

 كل دى نامزلا ىناقد فال_:خال د>اولا ساحملا ىف ديحوتلا نمةدحاولا هللا نع هتنوجا

 دادزا هيرراطع"ىد_هللادادزاانكو هراغنع دا لرد -ىريشقلا كلذركذ سانا

 مهاطعاامبنو ابو نوذ ةرعبالو نور ءيقدتاوعلا مك كر ذر داظلامهلاوحاو نو ٌرَدملامهفابرق

 موسرلا ء ءالع ٠ نمتداتعا منال كد ردةةتاعلا ف رعتالف ةقالل عصنلاو دررطىف هن )علا نمهلثا

 ءالعاماو قوذلا لعنبو كلدنيب قرن لف لملدلا قد رط نم هللأن معلا ىف مالكلا ىف عااذهلثم

 نارةقهنعلقناذا ملسو هلع هللا لص هللا لوسر هتيعت هنوأبسا ىمنوك عم كلذيمرنورفكمف موسرلا

 هيلع ترهظامالو سر هللا هثعب سو هلع هللا ىلص هلل الو سر ّنا الولو امعاا اذه دثاأم رطتافريخوا |

 مومعلاىفتانآ الا : 3 هملسو هلع هللا ىل_ص هنمرهظاف مدقن ن نء ىلع ترهظأم رهاطتيأ م ومعلا ف

 لوسر ىرتالأ هيذك نم ىلعةح ماكاو ةمالابهنلانماقةرالوننر هنوك نم كلذ ناكاماف ةلوقنملا |
 يي نا ارهلا هبءاحو ف رعدقىذلا مانا ىلادب ىرس أ دق لسو هيلع هللا لص هني

 لب رهاطلا قى ارث ارثاكلذا او ًارامممناف هلعاوركس هير نيرو هن ئرحاع ركذ امسانللركذو دفغلا|

 ههدو ىل- ا تك هبردنع نمءاجال )سو هيلعهللا لس ىموموةشناكتلاىف اكتم دازإ
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 5 نال

 د_بعلا تاماقم هل رهاط بدي 5

 دب نعالب هتمدخ || | اكنوكلامدختي | 0 '
 5 دزهعلا ىفوودهق هةر سس قععل قينك

 دوعدلا نيعانل اي ||: [[ انوتغ لوزنلا ىل

 دوهثلات الو فتكا ةدلبان_ تنصف

 ىنطعاك دنع هللا ةءرعوا هللاهجوادضث لأ بالئاستيأر مركذا ىنورك ذاف ىلاعت هلا لاق
 راكوراغسد ة ضف عطقاهف رص لج رلا جف ةهسأ لهأ نمرو دمهل لاب حلا دنع ىجذ 0

 رغصا حرخاذ هللاد_:ع هده لثة ىواس نامه لوةبةريبك ةعطق جرش اماكف هزدقؤ هللا دنع هتعقأإ

 مهناهدابعر: تح نم لعوةريغلان هسفن فصو هللانأالا هللا هدجوي“لئاسلا ا هاطغاف دج وام أل
 0 ةدراةرمس 6 ىطعأ دلل م فرثكء ا ىطعا اذاو ههضارغاو مهسوفنأ ىوهى هسفناو لاملا لد : رح ن وذ

 ىطعا ام هقلاريض>او ةماقلا مؤ ناك اذا باغالاوريثكلاوهاذ هاذه لاشم اوا اخ انونوا سلقو ْ

 تدسلا ىدبعان هللوقتش شاريغل ىطعاامرمضحاو دحأ: اربال شح هالمع نيبو هل هل>ا ندد“ علا

 هفاتاا ريسقطلاءىشلا كل 3 ني عبف ىه جونا ًاسنم تتطعاامنياْكس لعت دعنا تلا ىمعاذدد ِه ٌ

 ىلباقتنأ ىمتدحتس ام لوقف هلام م لاسملا لي نست نيغسف كاسغن يؤهل تنطغاامن يات هللوقيو

 هللوقي مث هل نم اهوظعااخ ك نم ناك ام ىلع كر رْقأسو ىديزيب ف قت كنا لعت تنأو اذهل شع

 كسفن ىوهل هتضعاام تق#ذقو كااهتر دقىئكل هسطعا اع هرفل لئاسا | ةوعدب كل ترذغدق
 ىطعا|امو دح !لمح نم مظعا سلفلا عسز دقوداؤشألا ماما اهرمضحفاهتنروانمدخ ا كتقدصناف

 0 كوفرامعلاف تاهدضلا ىبريوانزلا هلل قع ىلانعت هللا لاق اروثنمءاسهذاعدق هلتارمغا

 لكو هلل لكف مدعند #:عامرقخاو مهد نعام س ةناالا هنن كوطغدال مماقهنم مظغاالم هريتكو زبك
 نوريم مهوةذخ الا ّىش هللادب نودخاشيو هللا دع ٠ نوطعمف هدمسسأ كلج امو ديعل ا هنن يه دنع ام

 هلع ناز ركل عورش بدال اوىدهلا سلع ناو ة.ءاقتسسالا باهت عمذشالاو ءاطغلا ىف

 مهنم نارع داهشالا موي مول مهمظغتف هلا تامزحو هلنار انو مظغي مب واق ىف قذ اوهام ةلزنع ١

 ريثنا لعاف لوق,واريخ تلعف ىئتملابرم هلا لعاف لوقف نيإغتلا موب كل دف مهمتا سه ىلع نرخ . الا مقيو

 نم نئئعاةرخ لا قوه كل ذك اندلا ىف ناك اي لاس هل ءرغتام هنا اش لوقيال فراعلاو تدز ىلا

 لديو هنم ةدابزلا ىلعرمس مولا فا دهلعدل مدي ملفهمف فّرصتلا كلما ن هز ا رينو هيرذ دوهش

 ةلزرا ردق ىلءهليدبتي هَ مملع ب وترهللا نافريدقتلا مك مهند ه عقور دعم للز ن هناك امو هيف عسولا
 ةيولونم ةددايمل| ايما عم ويا ىلا تال ب هن لك ىففزاعلان اف صقر الودي زبالا« اوس 2

 ىرتلا ىفةيقنقلاةءبوتلاوتافلاخنان 2 وتلا ىضة_عورشملا هب وتلاف ةيقشح ب ولو ةمعرش

 فتلكتاارادى ان دلة انما ىف وتلا نيبافقاو فراععلا لزيلفهتوقو هللا لوب ةؤقلاو لوألا ن *أ
 || هب ريتا نع هنحرن ءال كلد ناف كل ترفغد_ةف تام لعفا هل لدق دق هنا ىلع ىههلا عالط ا هل ناك اف

 لإ روظ الو هوركم ىفل طوال ٌصرْفو بدن و حام نيب ام هنال ةعورمشم ديول فد رعنلا ادهدعيهلىس لو ٠

علارب_1؛ىف كل ذدروابن دلارادلا ف مححللا ادههنعلازادقع رمثاانال
 مومعلا ى هللا ن نع جه

 ةعاطا : نك كشالد ؛ عقاو مودعلا ىف هعوقو ىو ىجرتلا ىلعردب له أ ف هنكل صوصخلا فردب لأ فو |

 هلا
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 لا هل: نمانم مار هللا فرعدالو مذرعدال مالا هم ذي الف هللا عاطا دف لززسرلا عطب نم هفلخت سا

 ةرودلا ىلع هقلكن دنا نم هيف ةعوضوم هجرو ه>| نما هاضتفا هل ةث "اد قعوةمعسط ةجر نامجنر

 ةرهناطامسا نيعستو ةعبستهل نافدن اعمأ د دعب َه : ةجرب ”ام هلل ناف تاقاويوت املا نمهتت ةيالال

 هماقتا ىف مةقيملاهناعا مناك ن اور مسا لكتظرتو هنالرتولا بحي هنافذي رتولاةئاملا فخ

 ل نه ةجرو ةجقدنام دابعأا نم ميرال هللاءاش ناءاعمالا باي ىف باكا رخآى اه كَ

 3 ”امرابتالو ةجنر ةحود لكل ةجردةئاهةنللا تاير دومقابخ ناو رو هالو بك رتولا

 ةجزلابو بولغم بذغلا ناف نيد دعي رداا كلذ فوه ن نارهظت ةنوطءم جر كرد لكى كرد

 ١ عفزلا ن نءنوحا عفدلا نال هيلغت فاول اخف للا كل ذ ىلا هّمَعِس دق ةجرلاوالا ل ىفرهظر الف قومم

 ْ لح ااذهلانفامع ديمو دنحلا اًدذهناف ةصاخ ةبلاغملا نامزالا هلع بوضع! ىف بضغال مكح الو

 «.ع
 ةجرلابو ةجرلا بلغ تقوىلا امن ةيراحنامودت امر دقي بضغلاو جرا نيب ارياف ةَعَسملا ند

 ْ ديعلا ىقامدعن ةءهاإلا ةعوضوم ا هجرلاناف ةعوضذوملا ةجزلابالنعقاشْلا ن مةعاوشلا عقتَة ةيعسطلا

 ْ ةمهلالا ةجرلا دعت لولو ةقغشل انو داهع ةمعسطلا ة_جرلاو 4ةفَس نعال هن ناطل لاو ةزعلا

 هللا قاخ ىلع دعلا هد ىلا ةجرلا هذهفالصأ هقلُشَن ءادحأ هنلا بذعام قدم ا نءهزئتلاوةزعأا

 همللا ىاراذاناسالا ىرتالاع اقل نانألا موقت ال ةعوضوملا ةسجرلا نال ةمعسطلا ةجرلا مكح ىه

لا نيدوألنلا ىلع ةقفشلا د فيكسانلا ىلءعروحو لظإ ؛وتقاعي
 : كولو ةحو هدنعاملوقيو نيبقاعم

 ةجرلان ع هللا هبح بصت ا كلذ لئاقلا اذه ىلو ا ذاف مهنعملطلا 1- هتءفرلو مهةحرل هماةمانأ

 ةقفشلابال ةكشملاب+ -رو ناطاسلاوةزعلا اما ىتلا ةجرلا هش لع>و ةَقْفْشاا ثرو ىتلا ةيعسطلا

 الأ كلذ ىلع هذي ناكىذلارخالا نمرثك !ايربقاعيو ملل ف +_سفنىف ”ىغلارب زعل ادنال ةجاعللالو
 دج الى اناملاءن كسي لاذا ىردا ام هنلاو لوب كا ذ ىف هل لقا داق ةفالكن اما ةمىف هلود> لبق

 1 ىريخاو كلذ ىف هيلعدخ آت 5 :كوهلعفي ناك امه ٍ م32: ىذا ارذعىل مان الاو نورتامالا ىسفن ىف

 || هتاور زولاروذحب ىلعتسملا هيبأ عمدّقلا هجر قل انيدارصانلا مامالان م عقوا ذهل ثم نأ قداص

 : ريزؤلا هاف هياعم ذه اهم وسأ ند رهظام هتمرهظ ةفالخنا هما تضقإ الف هس قح قريزولا عم بدع

 الا ن الافهرراىراامالا ةعاشلا دج امو ىع بهذ تقولا كل ةىفدد> | تنك ىذلا لاخلا لا ةفهلوق ىلع

 ٍ هللا لصا دمت هبلع أ[ ثذاام ىلع' ”ىدهملاًاشناهقتانا ةلزانملا هذه نومضمف نتا هجر أر ذعى دع ماق

 : ةحرلا نمءنأوكذ و لعر ىلعم* اعدنا تح نيمااعلل ةرولسراو امحر اخر نين هّوملانءأ نام لسو هملع

 ناي اعوللاقوا نيع._بلا ىلعّن ديزال لاو هدير نموا دعب هللا ن هاودادزفانامغطاو دب زب العل مهم

 نسا لا فرع ولف مهل هللا ارذْغب نادر نيعمس م 4 رفغت_باناهل].قذانيعمسلا قع تدزل مهل ارقغي هللا

 لماع رس سانا ناك, هاك اع دح أدت دعام هيلع هلمحاع هما لعامو ١

 ١ 6 ٠ لا قاعت لاق مهب عقو لها نامر ذب لعريغب هاو» علا هوك راالا هاوطعبسلا انم خخ ام هللا

 5 ل ملو هلا لد نب 0 لا ع الومال لاا هملعدوا دل لاقو مءرتغل م ةءاوقا اولط نيد ١

 ةراشالا بغا ن ندوهفهب  الامامتاماو كت داع_سل < ىه ىتاارارةلارادل هعرشام هّللأ لسسو هللا ن ع

 : موناو ناب دندش ب اذع مهل هللا لس نع نواضي يذلا نا هلوقوهو هللا نءمسوهفلال هال ة.هلالا

 لبدلاىدموهو قا لوقي هلتاو بالنا

 م دق يا ممر قول | موي راو نون الثلاو مدان ا بابلا)+ '

 3 هه 1 يق

 مو



 ها 1

 نبض هازج نوكيالفانقح ف ءاسا هئادن انيدنعهؤازح نوكيالفانقىفءاساهنا هنعانلق ىذلا ادهن _>اهنااناقلانامعفا رنتحةءاسملا أ
 هناعاتك دومه حت امردق ىلع لضفلا نمان د نعام هيلا ن ندوهب باخ الف هنعوفعافنامر ا

 92 ءاسا نموت نم هب ىزاسجي ام ايندلا ىف قولخم كل الواثعسو ىف سل

 ىل ااءلفابقأ ”ارخخ نآكا ذا ةئيلاءىسملاىزاج فيكم رظنو هدقعاذه ناكنمو اين دل ىف هيلا

 نكحاو للاردلا كلذلاصبا يللا د تب لكاو هك ىبمملا قوامو هبل اء ىبسا نم فلحو

 | نكمل ولو حالصلاود وتلانانمٌوم ناكناو مالسالاب اكرمشم ناكنا هل اوعدين أهل تشق هدصقنامجالا
 اضاكسانلا نيب فرعلا ىفرّرمملا ناكلزاجي لو ريصاذا هملا* ى دا نا ىورخ ال اريد ايهتلا نءرابخ ا مث

 ”ىلاءىملا اذه ةءاساالولو قالخالامراكمن ه كل ةنافع ىلا نع نصل اووهنءلاو زوالا ىف

 : هقحقتافصل هذه ىعتفتا هتبقاعول ىنا طق الخ الا نم م مراكملا هذه ىج مرهظالؤات تفقد!

 وفعب نمرجانأب كلذ ىف ءاجدق عرمشل او فكمف باسقعل | ىل_ء دم نأ ىلا نه برقا ملا ىلاتنكو

 هجوبديعولاودعولل عجار كلذنا فأل تقوو تبفرانقو هلوقن ا تاعدقف هللا بلع ىزاح الو

 ةلاصالاب وهذ هللا ةئشمالاهولعف اماولعف ام م.نوكعم ءافولا مدعو اذولا٠ نءهّللا قل ىنامل عجارو

 قرخال هنا ضرتءاف ضرتعت نالادام رهاب ضرتءملاوه قا نوكينأالا ضرتهت الف لاق اذهلو هملا
 : هتك ر تول ىتح همت نأكل نيع نق هالا ىلوا نم تنك اذا ميقتوأ ضرتعت نأ نيب كاذد نع

 ]|| فققاوملاو دمتاشملاهذهلاشماهبوفيال هسفنل ٌىريتسملالاعل | نمّوملاف هلأ عا اذا خت امصاعتنكل
 : نوعاريوءانمالا ءايدالا ماسقابيف موقيواهب فص ىت َمحقالخالامراكم ن ءاشحاب لازت ,الهناو

 ١ عورمشملا ىحلاالا كذاتسا لع الفاعرش ةمر كم نوكتال نرع ةمرحب تس .ءيرفكلذؤةعيرشلا

 || قا لوقي هللاو حب رالاو ىلا عت هملا بحالا لعاف كل ريخاذاو هتناف لاما ذاو لعفافل سهأ اذاف

 ١ لسسلا ىدّءوهو
 دس تل لا ذل تك 1 ةنام ةردق ءاسر ردو اثار يدان نال“
 «؛ ( نو ديعام

 اودبعام هيردا ىذلا كم نورد || | اهعمنا ناركحالاو ننجح ناول

 1 اودحام بيغلا دوو الولو بع انو مهل ادوومشم تاكصذا لاوس

 اودصام ل ىوصقلا اولعولو اكد كنرو_هد موق نع كت
 دسللا مهئرصب لو لاشملا عم اوسفتوام ءاعسالا اولع مدهاول

 ددعألو داذشا بكار الو مهب موقت لاوحاري ةتالو

 دحأ هادو هرك: سلوأ| || انترو_هب صوصخم كلذ نكحو

 اويهعمما ل نح ميلك ٠ ب ماظد اشر ارا يحل
 ْ هنافاخ ضعبل لاهو ةقلخ ضرالا ىف لعاج ىف لاقو نيملاعلل ةجيرالًكائل سراامو ىلاعت هللا لاك

 ١ هيلع لاقو اضعب مهضعب لضفي ءاقلخللا ناوء الخلا نم س مانلا بنا سه فر عنان نءد ىوهلا عبتن الو

 ْ هللا ةويراتعااو نجلا شرعلا لع ىوّدسا تح هقلخامو هترود ىلعمدآىلخ هللانامالسلا
 ١ لم سادنلااعول قدلا لاق مومععلا كح ءابنعلب زرارثااسهيفنوكللرب لو 0 هلا دب زبانأ

 بينت نأ ديربىذلا نا لعاف وجبر ءاام كلنم ساننلا لعوب زراباب و قال لاكو لو دمعام معا ام

 هولكسا ىدإاورهاظل اوه فلذا ن ف هتعنو هتفص و كين أ بال هماّقم موي موش نمهن داسعفف

 نمهرهاظو همضْغهتجرتلغ ىذلا قلن هتالثع راه هلتط انافأزعالا روك نوكُم نطل
 ىلا هلاةح دقو لع فاس ا ن 2 3 ه أرب هل ايما هماطى با دعلا اخ باذعأا هلق

 ل

 ,.دودح
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 بائمانف ملعااباشت مدغاانوأ دو-ولاناقوصوم ءكس1ا كلذ ناكء اوس نكمت ىلع ىأ ثداح_ىلعالا |
 0 رعول هنا لعدة نيعملاثداسلا ارهاذلا اذه *اشامو لعام اواو لءولهلوق ىفول ةاداب هدمت نيح ى هاعثلا ْ

 هناف هللا تاذ ىف لولا ث دع نأ مصيالو مدعلا|اهةاعشم ةقيشملا نافع اموألوش نأ ءامدقلاشنالو ا

 أ نع هءاءعضالاوهامال اذا ران مداراامهنا ىمدحلاو لوقي نأ اش دق: لان الف تداول لعمب رسل

 اق ازادوحولان «عدب اقنا دنع ه,ف دوا دو-ولا لاح ىف هب نوكت نأ مدغلا لاح ىذا دعتسالا |

 أ اعلا تاذاذاتسن امهتاانلعل_علاو ةّمشملا نيب ناقر ةلانييالو لق ثلعفاك هيصوتسولا كلا

 1 ا ا 0

 | ةحار كا ذ فلقاعلا دجون هناسلا هيلعاؤطاونامت مها هباطخ ف ح 0 ةمهماهفا

 له 1 ل مهاق دومذملافروداا فالح ا نمدو از اما كا ذ ىف مهدنع ةحارالفدوهشلا لهأ امأ او

 ]| مهلعن اهفّئطاوتلل عبات باطما نام داقتعالا عباتدوهشلانا اولعفاملعلا ةقيطاتءاسو ناسالا

 ىدهم وو قالا'لوق هلئاواود_هاف اوراحات نأ لك ىفهومهفا د ةتعملك ىف هو رق مالا

 لبس
 1 تعا و اقوف ايفا دهعلا تذ.خأ؛ ةلزاتم قر عمق ةئاه_يراو نوثالثلاو رسايل بالا

 9 (صضرت# الق ى دع ىلا ءافولا مدع بسأيو ىدمع دي ىلع ٍفأملاتقوو ا

 ا ا اندنعواماق اندعرزاو اندعو

 رحاش ءاضتلاو انزك ذد قام || || هتوءنم ركحااد ركذاو
 همحاعسلل مرق هاقلت || || هقددادمع ولاذافتا هناف

 * ىجراادل نال هدو ه٠ نع هءدربف

 ررأ
2 

 رجاعو ط1 نعانلقاعلوهج || || رصقمالا ذافنالا ىزي سلو
22222222 2 0 

 ءاشب نك فغي دس .ءولا ف لاقو دس ءولا ىفاذه الع ن_سحأ ن.رجأ عمذرال هللا نا ىلا عت هنا لاق

 ْ ناو د هلوق ىهو ىذغ باغ: ىجرناهلوق ىه هذان نال اش نهدذعيو

 1 دسمعلاق نمءاشهس اعد هاعاموهدعودنغلا كلذ فلك نأ هللا اًشوادعودنعل! دعو اذا هللاع اد

 ١ ىالحاو دهعلا ضع كا د دنع دبعلا“ اشفءاشن نأ قولنحال نكمتام كل ذالولو دهدلا ضقت الإ تأ

 ارو. هاف دبعلا ىلع ضرتعت الفذ فأ لاةووهلوةؤهفدسمعلا ميس قا ىفهللأ ةئيسثعدعولا |
 رطن نأ اذه ل.؛نهنم عدو نم ىأراذا ةلزاملا هذه بحاصا تش نكسحلو ىتدْسب هراتخا ىف

 دعولا فالخاو دهعلا ضد نما ذهل ثم هنمرهاسظلا لحما كل ذناىآرناف هءف عرمشلا باطخ ىلا
 | بدالاوه اذ_هه_سفني هتذيالو امكحاح نوكأ قالا َمْديهَمَدَِف مَدِإ ناسا هيلع قولا قاطا دق

 ١ اذ تقو نأ دمعلل سااذهاو هسفشال و ما ىه أب ىذه ملا ىلء دو دحلا ب مةبامريللا ىفالا كل د ساو

 ل_هفنمربخ هكرتنا ثتاعو ه.فراسحلا كل ناكواعورمثما قدح نكي ذا دمعزلا فاسأل عر شالو ْ

 | رفكلفاهنم اريخ ىأرف نيع ىلءفاح نه هلوق لثهمف فلطافدصتت ناو هن يل
 1 نقوعامتاو اونؤينأ ةعبااو مكتمل ذذلا اولوالت ًايالوىلا«ء:لاقربخ وه ىذلا تأدلو هنيع نعال

 | ةرافكلاب بقوعفقالخالا مادم نهري هةر ىلع نمل او ىالخالا مراكب ىهأ هنإل ةرافكلاب ْ
 ناوهو هندراظأ :انمء اسأل لع- دق دق هللا نافءالغلا ٠ نم ةّماعل ا دنعود ىذل اهجول اريغ ىلعاندنءوهو |

 أ ريخ نماناطعا انا ءاساامل هنا ه:ءوفعلا نيبوءاسا مت هئازح نيب هللا انزيخ ىدلا انقح ىف ء ىلا |:

 0 ..الا ىف ريما ع نمانلام نيبو انش ءاطغلا هللا ف شكول ى- - هملانوحا تن امٌةرْخ الا[

 م 2 1 ١
 حتا »



 عم

 | ثمح لصالا ف كنم بداءوس كل ذناكف اطعم ىلا تداعف اهنعاناف ل دف اهلرقتا ةفكل ا كيلطق

 نأ لة تالف امئادالباق نوكسحي نأ دعا ىنيفامت اد ىطعب هللا ناف اذه لثمىلا ل داهام كأس

 ناهلعاو نيبعتريغ نمدضف نم هللا ل ءءفالاو نيدعتلا ىلع ىنعا ىههلا ثعأن ءالا هللا ذأ ى ا كا

 نمو كمماكجا عمو نعم كنع .لخو ك٠ |[ ٠ نءو نع كنب لكت نيعون ىلع !!تانلح

 اذاق قيلت از ١ قاتم امل ساد لحنا اذهلثفع اطعلاوذخ الا ىف بدالا ةمزالمكماكسحا

 دال ةمصؤ هللا نم تعقو ام فيلكا لولو نطوملا كلذ بسحج نكف ناطوملا ار درمغىلا دل

 قيقحتنف مالكلا درعسور ومالا ىفارثا مد والن ا لعدقوالاور ومالاب ما هللاداسع نم
 لسسلاىدبيوهو لسا لون هللاو ىلاعت هللا اثنا بِاْكَلا اذهب اودا نمإ ان رع فاامإلا

 >>! إإززبببببببببببب7070707بببيبصببسطسسطس بسبب

 « ( تيئاف دعي ءاش اال اف تئشول كنبجح ال ةلزانم ةفرعمىف ةئامعب راونوتالثلاو عبارلا بابل ل

 اهيل سل تاذلا سرع ةقششملانا

 'رذتالو قتال مد دعتو قف: || || اه رئاغت نيدعالقدو_جولا ىهو
  رشلاةروصلاف اهكحردبسلو لالداماطااطح تبتر مدل نرخ

 رتأالوودنت ةءيس سس ناهريغف

 سوك برححلا عب فنال هنر وصل اصوص 0 نوحخح - هنسفع 2 م مدا. 0

 رقواقحلا سعس ىش ةاروتساص ىف «عنيصصرتدت لاو نا هل زغمت نك

 9 6-5 هلاك 0 هتوحدتقو || || انقلاخ هيشتنمت 5-5 ب

 ريغ قانوسسواتلماكلا نانالا ل حسا اطل ماهلع> نمف

 ناسنا هلك لاعلاف تلقت اف ةروصلاب ةفلخ تاو هفناحسنالا نيعا ناكل تاعواسخلا ن نسوا ا

 دحاون مديالف نم ىلاعمثا نكي ل ةفنللنا نعود ناكل هناذ للدسال اننلقْى نك, ناكفريبك 1

 ريعيرعاظلا مسالا لج! نمْلاعلا ف ةقلخ ةنعبلا ذه! نو تحت قل !ةرؤصؤٍل اعلا ةَزونما حدا

 ناسنالا ضعب نمربك !ملاعلا ضعبف نيترودال عما + اردستلاريبكلا نان الانعام الاةلذنعاأ]

 حونلا ىفالا من 0 وداع اعلا نسال دا اورتن اعز> هاك كا نالاىهناف عودلاءال :

 باطب ورب اذهوهدهف قطا نم دادمالا بلطبف عسملا ىفةريثأتمعمت ٠ ءاقلخ همقهئوكل ىف الا |||
 لهآ ىلع رستلاو مالا طلتخاف قا نموْلاعلا ن نم هنفرثومهنا م ىضفلاعلا فرعالاءاضما |

 نكميالام ىأرفرعالا ةروص ىلعهللا هعلطافسايٍتلالا اذه نم حوران! نيفراعلاضعب باطفهتنا ||
 |رمحبلابملب هبشمةدحاوالاانرعاامو لوقوع تيًراماك :رت تح بلاطلا كلذ تن نكتف هب ظفانلا |[
 أوهام ىرعت اهدنعف ّةد_ولا ىفةرثكلا نم ةعمالا ملت هنوحامو هسشنلا اذه هللا ةمكحر امئاف ||

 ىضنةب اريخ مهيف هللا لعولو هللاءاشو) ىلاعتهلوق نا ل ءاوءانم دال نمكتا الو اف سالا

 رسسلا مكب هللا ديرب هلوقو نولل +: نيذلا هللا لهب دقهلاو# ىضنقي اق لحا نع ةيشملا ىنواذكب لعلا تن أ

 هيدماقهلة فص نوكتنأاماهتداراكلذكو نيرما دحأ نموا هللا لعو هللةكشملاو لعلا تانثا

 اذكهوالع ةيسنلا كلت ىعست ام ها ىلا بتناول هتاذ زيعنوكتوأ م اكتملا هد ةتعن ام هنأدلعتدتأز

 ىقنالامالكلادروامن تاز“دارالاولعلاو واعتالا ىتثامو تنثااك ىتعم بلطي امم هب ىعست امرت" اس

 لراص ثدح هعم ريسصب مولعملل عياتللا ناو لع لعل نا عطقلا ىلعرلعتف ةدارالاو امم هاب علا

 اهريغو هفد ن م مدقلاهتيئاغ لك الودوبولاابنع يش الهنا ذو +سفن ىف هماعوه أم ىلع هب قاع و

 الاون هجوغيالو لف تن شك ةملوأ ث دع صاوشو صاالا قلعتلاالا نب نأ قباف

 الا
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 | قرع ا سإلاؤرظنلا فهعم تبدأتن اف كيلزند قفل رنصرو كعمس ىلا ناك اذا فتيثكلا ةلزنمو
 اذافه.هلماعت نأ كل عرشامف :ةوجومهعم دال ةروطو لع لح رديدإلاتاسا تاهل دو

 كيلع بسواف هلم ىلا وهل ارادلا ةفاضا بس كف مك +|هل ناكدعببملا وهو هش ىف هملع كدا

 ,ليتلاىدعومو نط الوش هللاو كلذ لعاف همف كل نذأب ملام همف لمعنالن أو نيتعكرب همست تأ

 2 يل ل ل 0 00 ا

 لردق فرع اف كيالا ئشن تأ درتام ةلزانم ةفرعم ىف هن امعيراو نونالثلاو يناثلا بابلا)*

 5 « (هسفن فرعي الث سعاذهو

 هيسدال نجرلاىزلا ”ادياوعا د هسالردبل ىذلاءادرلانا

 هسراح”ىلَعلا ال_ااو حاور* * )|نم نيملاعلادد_ةعْني هع

 هسناسةتلا لوسرت ىدهلان عا هيد.حت قالخا هنم تدين اف

 لاقو هللا نوعباامناكنوعباسي يذلا نا ىلاعت لاهو هتلاعاطا دق لوسرلا عطي نم ىلاهت هل قالك

 ناام ادام“ ءارو ندوهفىقلخ ةروصهرهاط قد ىهالاذ نمؤملا ىددعىلق ىنعسو هنءربذ1لا قىلاعت

 ناكحاذهلو ىئادرءانربكلا لاف هناف هتمظعو قل ا ءانربيكو هد _علاف هيادرءارو نم يدترملا

 نم هنمذ :وءةامل مظعملا ف تناكولو مظعملا فال مظعملا ىف ةفص ةمظعا اّنال هللا ةملظنع لحم قولخلا

 ىطخ انف ىنارذلا ارنةىروه ىدانعلا حج رخاوءامسأه_ ءلع عل ال دي زي ىفال هللا ل !اه هفرعيال

 هللاف رع نمو هللا فرع ه4_لفن فرع ن# ىنع هلريصالف بح -لعاوتلاتفال

 م سل دوك نموهام هم اعمج لاق اكهنم كناقهلئا كلعكي .لعلا وكب كلهج هّللان ل علاق هسفن فرعي ا

 كنالردقل هلل تنأف كبل ىلع نيمالاحورلا هي لزنردقلا هلم فانز :اانار دّملاو ةلزنملاةفرعمالا

 نمري_تىأرهش فان مريخ تنأف كملعنآ رهقل الوزن ل بقر دقلام ظعن كل دهشف ق>و ةعسط نم

 ىهانت ال هللا قاذع ام كل دك ىمانت الام ىلا بيكرتلا هنم عقب ىذلا طيسنلاددعلا ىهَدنم هنال لكلا

 ناف كل ذنم دب الر دقل | ”هلمل فلالا نم روش لكى كلذ ةرهسشار وشلاءاج و ماودلا ىلعقلاخ هاف امتاد
 ىهذن ص أ لكل ةعماج ىهفردب ةلااهلل هفروش فا نمريخ ىهف رد .ةلاةيلل همفتباك امروهكاريخ

 ]| هب ىدترملا ظفد هنا ثمج- ند ظفاح ظوفمم انقاسةلزاسنللا هذه دبعلاف تادوجوملا بج ةتاعلا

 قول هناف عامضلل ضرع هنأق عيضرالثل هملع طابع ىدتر ١١نا ثيح نم ظوفحمو انوصو ةريغ

 لببسلا ىدهوهو ىلا لوتي هللاو مهفاق ىرودازحاذهف طفاحن مهلدبالذ

 هيثل فالق لم دعب لت ىأرطتا ةلزان م ةكرعم ىف هناوعن : راونوث الثلاو ثااثلا باملا) <

 «(هذخأتن هد الف كءطعنف

 ىتاف كنع كدتف» || || !_-بلحت نيلطتال
 ىس اف كمسع ءانفل دخ ان تسلو ىطعا

 قس هبلع اما نلطاو اذه لثمن ع

 5 | نكت ءاقبلا نيع

 ة اذ دة جالا انفااوءاقيلان العا كوست كل دنا ءامش |نغاولأست :الىاعتدقنا لاق
 ظ ىعالا منام هناف الص هللا نعءانفلا ياك ايامادل نعءانفلانيفاضمالا قير املا

 ْ رؤس مسج ف هلا الب نوصل نالدوصلا انا فاست ستان هنلالدررار طضالا اف

 ١ ناوك الا عي نع ىنف:ىتح كبنع قفتالو كن ءالا'لئابة نوكيتأ قيرلق هلكرخالا عجري هملاو

 ْ 0 ا العن - هفصتق ىلاعت هم ةفحتإ نك تاوعلا انفىنعا نامعألاو ||

 نسس حس مسج م 5-5 -_ 8
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 نذ رب اح لكى ىد هل نيعىهو نب ريكتملا ف ةريللا تشن انه نمو هءلع سال وهام لاق لكو قالا |
 ِس لدسلا ىدهيوهو قا لوب هاو لصو ىدهةريخلانوكعمفقو نموراح ةريخلا عم قو |

 ( هترح هتبحح نم ةلزانمةف رعم فهن امعبراو نوث الثااو ىدا+ ١يإينا) 1

 باجل انيع هدوحونأب !| ىردي ساو هئمديعلا باح

 نانكجإا ماى لاق دفاع اوزوفت ىلو5 اوععتلا موقاف

 بات ىف ىس.ءو ىلاعفاو || || انترهظاد نيعب_ف ةطفلف
 بابلكحب نوذقاولا نشد | رفق لكت2و نومتانلانحف

 : 00 1101000000 ملعف ىمهأ

 ربكحلا نإ لاذ بسو مهيدي نيب جس مهرو لاقاك هيديزي ة بح هلاونوكي نأ هانعمو هودعتتن نأ

 :ه 00 اوقرطأ هندي نيب ةمخح !مدةءاذاف هىظعت ىلع ياودلار ةود لو فرعي لةعابجلا مدقتول

 ]لا هنأث مظعبفمهسوفن فغحلا ةمظء نم هنوفرعب امر دق ىلع هدظعت نم اهب ولق ىف لصحو هيو ةماعلا [)

 : .ةفيلخ هلعجو :ءامسا هاطعاو“ نعالج هأ كو هتلزنم نعدي ل دعه دابع دنع دعم طظعت هللا دارا اذاف

 لأ نا وهدهع”نلو ىدينيب ةشاغلا كاملا لم امهيدينيب ةءسانغل لجو 7 زال ار ر كامو هقلد قف

 هني دوبع ةبنر نع بممت نأ بالف اهقح هس را ىطعي نا هنلاحد دهن 1 ديالو هنم مظيعا ةلزنملا فن

 1 مكنملاو هتقووه نأ تقولا فةرضلا نا اذهالا نكعالو هر نع بحد امنء بعت امر دق ىلغو

 ىطءال هنالتقولا بس وهف ناش قوه موب لكمنا هسفن نعل وشي قلسا ىرتالا ماس لكف تقولل
 اب هملع مكح هبحاصل تقول !نأك ار دكا لطرومالا ور د هنو لوم 3 اعلا يسجالا
 1 هسفنب هفيلخا ناكولو هثذانال هم ركن لع دعمت الو هتاطلس ف لح رلا ع نمؤيال مالسلا هيلع لاك دب رهظي
 دعق دعت امتد 2 تبلابرهملع معضل نا هتيءرنمدحرادلخداذا

 ا ىرتالا اس ممهةرفهسي .اعمكح لزنا مكح نكلو مظعأو هنمربك | ةفملاثا ناك او هناطلس ق مادأم

 مدقتو مدهتاارخأت غدلم كل اَنالهداعاو قل ادوجوبالار عظام ماعلا هب ىءاودبعلا دوو نا :

 1 ىل_عءازللاكلدداعوداح الا“ از كلذ ناكف مل اعلانرلعلا» هرهظا ىح نيعهقانإ_ءالر عاني فرخ: دما

 قحلا ىل_عقملا لع داعم لع دبعلا ل-عداعف ازعل ال قدا نكي لذا هيفرطظانلا كلذيلاعلا
 ىلع تاخد ردملاونأ ىل لاق هنا اننامز لهأ نم نيفراعلا قفنا دقو تانثدحلا نم هيلع ءانثلا هب عقوأسج
 ىرها ىذمي نم هل نم هنا ىللاةفدادغس ىذلا فراعل نادل ترك ذذ نقر افامعامهنمدحاولا
 ىل لاف كاش هل تركمذف فاك ولا ىلع نتةرافاسمب تلخ دىنا 4 تاق وداد غي فراعلا ىلا تئف لاق مف

 نيب ةمشاغلا لمع هتيأر دل هللاو معزا ذك ل اذ ىلوح نم مههف كسها ىمي نم ”للجح ىفهس ارئزا

 ١ كش اكجرهلكقفدمعلا اذه ىعلزاف ىدنعن اه داص .-هالكو امهت» ترقسر ديل اون لاف كدي

 كلدَو لحما بحاصا مكرملاو.لت فو هناطلس ىف هبحاص ىراسهنم دحاو لكن افق دصاس.:هدحاو

 كلل نري دف ربخأ :[ سما نم فرعيامناو اذه نم فرعيالفامهماقمامأو امها سم مكحال لما , كح ناك |

 نطوءئءىهوأ الأ ب ِضغل ا ن نطوم نبا اهماكساو نطاوملا فرعي نأ ف صنملل ىئبنمف قل اهنا فرعو |

 وفعنيب عقاولا كلذ ,كسم ناو هسفز ىلع يجوهف هيلع هير هب طسفالعف دبعلا لعفي اض را[
 2111 ءا(مءاضرا ىذااوهف هبرهب ىنربالعف دبعلا كل د لعفيو 5 ةدخاومو

 كوفراعلا حرف لانه قمل ل اولزنا ذا بيثكلا ىف قلخا لاوحارطنا نوكيأم اذهريغمهلاوحا |
 الأ مهل زان انوكحل مه.لاملا د قمحلا ىل كو مهلهاو هتان ىلا | وداعا اف از هان 7 ذاسف|

 0م احمل سال مومجام تايم يسم ل, اسس
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 الممل ناقاهاكاندتيوبنةلك هذهو لعبال ءاشرسو لعن اش نخهملع نشامالا قا نم ىرتامألا
 | درا ف لمعلا هملادوعب نب لءلماعلاوهن هانمإلء نيالا لاسعالا فاضا دقو هلماع ىلعالادوعيام 1

 هنلازبكلا ةسيئابالع ريكمملا ريبكل اوهدلنا ناك اسم و فاكث يدا اذه ةراشالا نمردقلا اذ دو
 نس نول مسن امين نكمللا# وقف سا ذا هدابعل قا لوزئانلعولذ هلا ارك مد ,:ىانريتو
 له نات ةسنلا كنان ,داعل لوزللامركأ او لضفلا بأ نمهانغ عمو قطا وق ىفوملاعلا نعانغلا
 وهام هدابعا قلسا لوزن لعب لو هل قا لوزتل هسفن ىف مظاعتو ىهلالا لوزنلا اذهردقد معلا نمدح |
 هتلدش ال لون هسعنل هنا لات تاكل نزاع قوسنلاوب اعساماكحاروهظا كلذامت و هدابع نيعأ

 ماقمنم لوزن قالتاف لجأ نمالاامهتاتاخ نودعنلالا سنالاو ندا تقلشامو كلمت لات
 يس 'رئام ىلاعت هناو لوزتلا اذه فال دابعلا نم لضم اق نيماسعلا ن ءانغلا نم هقكسإأم

 همهؤو امو لوزتلا انهو دسا ىطعاةنيلهاسإسا لهجا نم نوكي ةلزنمل اور دمل اًواعنم هملع قولا

 نمدألا ريدقتوادوجو لقال لوزنلا اذه دعب نكلو لوزنلا اذه ن ءريكتملابق لسا ىعستي نأ لهاذلا
 ةثامستو ني سهناو نماثلابابلا قبر حك لصقلا اذهب ةلدرسو كلذ سيرك اوت
 هلم عروس ال دورا ةلزانملاهذهف ىلاعت هللا ان

 لبنسلا ىدهجا اوهو ى ا1لوشب هللاو ةلزاساملا هذه بامر مداد هذتاحر د ىلع: ةروصتلا

0 

 اسلماز هارتو 1

 «ىلا كامو كريس نا ةلزامم ةكرعم ةنامعيراو توت الكل !بانلال+ '

 لصفنا ىدتها ىذلاو || || لصوراح ملك أ

 ةلحو ردع ىدنلا | | تنايتسس م وهو

 لتقع دق دسعل |[ | لصاتمنوهو ||
 لسع ىدشا سا | يد لاكن

 ىل لحو ”ىل- ىف
 تجرعت ١ 3 1 : فج

 لئلا اجامطع | || هتروع انشاك

 مها نين تح مهادهذا دعب اموقلضمل هللا ناك امو ةريخاىفىلاعت لاك هن رت وقلثملا
 هللا نكلو م_ هول: لت ثاذكو تدموذ اتم .رامون واطعت امو شاش هقلو رخل ناي دو توتا
 هللا ىلصهلئا لوسر لاق سلا قىرورضلا لعل اهب عقوام ىف قولخما ن نمالا دهوشام لمَتلاو مهاتق

 اذهو كسف: ىلع تننثا تن ةرعذلا ةرتعماسقم اذهو كءلعءانث ىصحا ال ةلزاما هذهىفلسوةملع

 لوصولاف ل دوخريص# ل ارداٌكاردالا لرد: ع ءنمعلا ةلزانملاهذهىقيدصا!لاقو ل وصولا لاح

 روصلا فالتخال ىلتلا لهالت ركحنام لنعا ةريطساو هما لوصؤلا نيعوه ق لسا ىف ةريخلا ىلا

 اهناامدهشتالو دح اهذخ اي الزيعلا وروصدلا فالتشاب نيت حمو ار دحلا ولازيعلا اقرهياع

 نيعاقدوصلا فب اة ىتلا ىجاتعم نال نيرا روما ةعباشلا دودنحلا عم فتونفرلعتال

 'ةعبراهللان ءاذعأا نا اذه نم لصف دهكتالولعتالة لو هجمات اذ غنالع ءاهسةن قالو رظانلا

 هلئان لع هلام فندو بول ل اننولئا-ةلا مهو ىركقلارظن !!ىب رطنمالا هلفان إءهلام فد فانصا

 دوهشلا نيب هللابا_ع مها ثدحت ثلا'ف:طودو داو تو.ثااننولئاةلا مدو ىلهأا قب رطن مالا
 نيءاقروصل هذ مبةرهاضااتاذلا ةفرعم ىلا نوا_هدالو ىلا ا ىفروصلا عمنوغةيالف رظنلاو

 هللان العب ىذلاوهو موعيجج نع حرذعالو هثالثلاءالؤه نمادحاو سل مدارلا فنصلاو نيرظانلا ا

 وه قا نيع لوي فدص نيقئصىلا مسقأ فصلا اذهو لقدعملا الناس ام ناك د ةتعم لعل ليأت

 دو-+ولا نمع ىفةرهاظا اروصا ا ىهو تاكسءملا عاكحانلوةيرخ ١ فا:مو تاكمملاروصىف قمم ا |
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 د2 سنو نووي اش وت جلو اج ل ددع و يوك ووو و ووحده م فت من --



 غاغا

 ا ءاشنذالو ةفئاضلا نييوانشي . للا ]ع و دونم“ ا ماقملا اذه وتعءانفال كح ان

 ىلا الا دسجو امو مكح روهظ نم هلددبال قاعانمردص اذا رثالانالعبل كب رلتاقا فره هلو
 هتف لمءفرثؤملاو ةمهلالا ةمنالا نيب لج عدلا ءاف هيلعداعت :

 7 طمضال ْض قحلا ةنسناو ةنطوبذم ىلختا هتاف

 طحت ص هلاوحأب لكو اذهطعي واذ نمذنخ أف

 طيبقت نا لعلج مانت د || || وهلا نيعب دوجولا طبرق
 دلو طعم دف هترمغ اذا دثسع وندلا ماعم لامر س

 فرهيىنالح ذاماقملا اده,حرفن اوك الااهمل قت ىلا تملا نم قا هتنهوامم طقئّدد تدر ةامو

 شعب هللا نمةبانعلاتسلوهب رعشدالو هللا ىوسام لك ماعم وغتواهانساو تاماقملا ىلءاوهو

 ”ودوالاح هن لعلابالا هلك ملاعلا ىلع ديزرباخ هسفنن معاقملا اذه هدهش ناالاهداسع
 دحا ىدع هلو“

 ىذلاو تسفن ىلعهرثو نمردق“ ىلعراثالا ةرك تاق مالا اذهبح اصاهشعام لثمراشن الا رع

 ةمسن ةروص ىلع راسن الا !ذهتَرُع نمهن#ئاجحرفلا كلا تسخن قطعاوهأللا كيقصت ىلءانههرثو

 ملأ هنلاو ماما اذهتنعةنانالا نم نكعامرمسخ أ اذهو حاهتب اودذل نماههظع ا امرظناخ قلعا ىلا حرفلا

 َ , كسسلا ىدهموهو ىلا لوش ا

 ”ىلع مظاسعت نمو هيأا تازرن ىل ال1 ريغ اصت ن نم ةرعشب لا ير نور او عساملا بابلا

 : هلع تمظاعت

 | لباقم هل تن اترذحاف || || لماعي اع قسحلا لماعت ||

 ىلث امم هلل سل هن ان | | هب نكحتالواننعالنكو ||

 ْ لزاننملا لبلاك هتعب : هتعرص ىر هللا براعم
 ا لزاثملا هب هللا نم ل || || ىذلاوجالسلاىريئذلارعأإ

 كزان لاذ, لوقلاو تنشا || هكطب نأئ روف.ط لاه دق" .:

 لصاحدوجو هفاشوكو || || .تبا دوجو انيقاةئوكف

 صصخامو نيملاعلل ةجرالا كاتاسرا امو لاق هنال مهبف تناو مهب ذعمل هللا ناك امو ىلاعت هللا لاق
 سات هةمرهظن مو فاصوالا بولسم هتيعو#نىذأأ هماقم ىلءدنعلا ناك ا ذاك نصّْوهريغ نمانمؤم ا

 لني نأ دي الف هف تافصلاروهطق هل اديروراغصا اهلصاو ءإ_صا ىلع وهف ةموه ذه الو ةدو#ث ةفصب 1
 لو.:لسو هيلع هللا ىلص ىبنل اونيملاعلا نع”ىْعهللاَناف ماعلا نعانغلا هلى ْضَمَت ىتلا هيوهننمدهبلا
 هللا لوسرربغ ةلاةملا هده لدم لاعولف مولا دعب دمعت نافةءاصعل ا هذ_هكل منا ىلاعت هب رار دن مون

 0 ثدح نم هب قمل اممءاشامركتملا لاا لسو هيلع هنا ىلص ||
 ليلدلا بحاص مهلهدشو نمؤملامهرفك اهياوةطذ ناف هللا لقا ند نيفراعاا بولق :

 مدعدق ىذلا هتلد-هلاو ١

 مهعنم هي لاو ىذلاوعو
 م هللا كام و

 بهودق“ىدذاا هلل دب

 مرح نم هي هللا بيبحف

 ا
 ا ا
ْ 
 م

 ا ههضوامو هللا هعضومتنا ىلعربكت ن نمو هللا لون نيد_عوهو هللا هعفر هتنعضاول ند مرينا درو

 | انامع مكمل ع درت كتل انعا ىهانمتا ملسو هيلع هللا ىلص لاه املو ميظععلا -ىلغلا ىلاعت هئاق هتسظعدو مشدالا

 ىزئامانا

 مدحت ١ قنا ةيئا ىلع رئالاداجل برقا اذهالول ىنعاهالولذا "ىوجرلا ف | نم هقصسد امو ودل قيا هنافم 5



 كا

 ات نجلا ةزعوترحو | | ازرع قالادوجوف انرخ هل
 حز تقاماذإ لوق ىلا | رطتاف تنال اهو انا ى ارق 5

 ام ظفاب ترف ىرغالو || || قمع تلو تناب ىعانك .

 ىطفل لولدم ىرأأ ال .ىنال 4

 ىدوجو هذهضت | ها ىرأ

 ىديعتلعف لوقةتاتلز ناف

 ام لافيزرم م اعانأالو

 كي سلو ه:هراغت تناو

 ك1 نسل ضأن انقل
 امآتناواانالهفرعأف هاراىّيح 8 نمىل كف 1

 انهن تناكتول دضتاالولو | لن ء انك سام ةتاالواف -
 ات لوزينانا قتالو ||| اهلامكحتشت ىتينآف

 قنغ امهمكح تابئاوزيشن الا تامثا اذ_هف ىر هللاّنكلو تروا ترام و كانمت هللا لاق

 الأ ىهن موا! حالطصا ىفهتقيقح ىثلا ةئئاَنالعاف لوقلا قدادلاودو هتابثا دعبامد ا دج نع مككسا

 اا ةرابعلا امتطبض نان [كاناهف هللا لور ىنا لماكتا | قلكلا بناج فو كيران ىلا قا بءناحىف
 0 .٠ آو 5 . .٠

 يرخنالل رسل مكح نيّس الا نمّةددحاو لكلف نافرطامهو

 أ اونعىدلاْ اذواولاه ىذلاكاذو
 انثداح باطن فاكتلاو فاكو

 ءاوبس سل هللا الا مث امو
 ودالا امو ىردب نم بلطي و

 لاحىف قلن اة_.ناللاةءالذ نيوكتلادالا لوقاهلامو ةعماسةهلباقاا ةمنالاوهلئاه ةءهلالا ةئاالاف |
 ]| الف ثداعلا داع الا ةسن مدعل موبعملا ىفالا فلكتالف مدعلا! لاح قوه نملالالوةلاامو اهدود و
 || فاكاذاف ثمعمثامو هلوق الفدنعنوكيدا<عاالو دو>-ولا هلومقب لعفنا دةذلعفنا لعفنملل لاشي
 تاكا ذهاف هيلا سلو هلا بست ثداللا اذه لم ىف نوكف هدعيلاح ىف نك هب فاك املاك
 هذ مبوةياقو موكل قل! بانلراشرالاوءادغلاةلزنم ثداسملا هين الّن اال! انيق يفرط تاتدنالا
 نونالولف هللاانا ىناىلاهتهلوةوهغوروهظ قاجار دنا قا ىفد.ءلاّومنا حردنت ةياقولا ند ةقصلا
 هالوو ثدحن ا ىف ميدقلا رئارهظف اهضففت قطاري_عظوه ىذلا ءايلا فرحا ييفرثا ىتلا دسعلا

 | دلال رئانم اهلديال هتاقكيرانا ىناهلوق ف تراك قملاة منا ىهونانم نونلا تضل
 ١ نءالازااخ عفلا هىتلا ة للا اهماق ءوابتضذفن حلا ةماىف ترئاةياتولا نون ىه ىلادبعلا هنا

 هريهذ نيبو ىلا يمنا نيب ةبافو ناك اذا قا نم ديعل انوكنام برقًافهاوسهنفرثاالو وهالا همام

 اهبوحوتفم اهبايف ةجرا ةفص ءاسةيلامحر هرناكو بناج لكن مق ملا هب طاحا دةاروص# نوكمف
 داو: ا ضةلتاوةىزذلا ةيدويعلا ماهم ىف هي داما ةياوولا نون نيبع قبفهدوحو ثددملا ىلع ظفح

 هلدولا ف ماقم دبعلل اخر ةتفالاو ةلذا ا ديعلا مانقم نيعوهو قا رثأ دمعلا قر هِظف قط اريهذءاننع

 قحلا ف جاردنالاحفوهو ف همام روهظن نيعلادوجو هل ث يح اذ_هندمظعأ ىلاعت قالا |

/ 

 | هيلعوعام ىلع ءاقبانيح بر فرعف ضف هيفرتا نيسدبربهسفت فرصف بناج لكن مهي طاخن |
 هلعن الواناجرالا اديه دهيشرالف ديعلا نيعدوجو حفلا هنعلا زاغ ميحرلا ند .رلا هئاف ةجسرلا نم

 برقا ف ديري ونا راساملو هللا نمبرقلا ةءاغاذ_هو اما هّيدؤيعف لاز الذ هيفا رثؤمالا ديا

 برايلا.ةفىل سيلا لاق فكك لا برقا اذا براي هيرل لاق ماقملا اذيه دهشي نأ لبقاشا نم |
 ادهىفلخ دف هتنالامو ىلا ةمالام كلذ دنع لعق رامَتفالإو ةلذإ!«لاقفا ئىث لكو كل سال امون
 مولا دنءدوهشا اًناف كااهئ لكن اكذ ادوحولاو دوهشا اند عمش متالا برقل اهل ناكفماهتملا ا
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 , هللاو نوكلا نيبزيقأا ىطعت ةرئاد رطقالا نيسوق باق ام
 ,ىهاسلا اعلا َوند 0 3 اهراغت الانئيع نياعي نحن
 1 ىذام ىهتلا ىّردتالو لع رارعسا 7 هلدمفو ىدأ وا ه ف ىذلاو هو

 هاحلاو ناطلسلا ىذب ملا مك أ || اهافوأناطلسف رهظ كشلا

 هامششاو لاثمانوك ىلءتاد تازن دق مهلا ىف ةيآ هذهف
 ىثابلاو نييعتلا ىدلالعذو ا دقع ارك هيردب هس> نم لكحو

 ىهاذلا ع الا تنا ظفالان لوب ها ةروص ىل2 ني> كاذو

 ١١ لاك هن ارناف رةىرودأ !ٍبَرعَتلا ىلا ةراشا ىندأو انيسوق بات ناكف ىلدنق اند مث ىلاعت هللا لاك

 ,ىلع ل دف تاوعسل ا ىلا هناارمسا ىف هنا نماند مت هلو ةف هللا ىلع طبها لبكي سما دو لبو هيلع هنت ىبص

 و دال ل اال هطومه نيع هدوعص نيكاذ !لود ليطاوهفقهتلا

 نيحزاّراتا دبعسولا هلارزاشأ امودو هجورع لاح ىفىلدت هنوكءارسالا ف هانا نم ناكف تاذأا
 نطالاورهاظأ اور الاول الاوهذنيّدذا!نيعودلب ؛الن يدا نب هعمل ا هللا تفرعام لاك

 ١تناو طوطخ اهلك اهتم . اهف ترظاناهذهف 1و رخرلو دودصالو لاحت الوون »ناك ام ت'آالولذ
 ثءحنم طوبهالو دبعلا دوعدالفتعث طو.هلاو دوعصلاو مّدقناك كل تعن ال وه ثم نم

 ,نيسوق باه ناكفان دهن موىلدت هدلاث ىلدتنمنيءالا ان دا طباها |نيعدعاصلاك هب وذو هنضأم

 هلدوجوالام مهوتملاومهوتملا هفتلقكناب ىكوم_هواملا طالاالا ةرئئادلان هنيسوّدلا رهظأ امو
 1 د-اولا سوقا نيسوةا |نيع ىوس تسباوةرثادلا نيعةيوهلانيسسوقملا ةرماذللا م بقدقو بى قمع

 مهوتم دا نو مهوتملا مساقلا طللا تنأو ةيوهلا يح نمرخ ” الا سوةلانيع
 اداه كر ىندال'ناذ ندآوا ةوقاماو قاانيءالا سل دو>ولاو دو-وم اق دو>ومال دو>ولا

 هذه بردا ىف هير نمئناك ن ةناسوقلا نيعمت لةةريااد ىوس قمن مولا نم ةراذاو مهوتملا

 وعو هللاناعل | نم هل لسعح ام دح ا ىرديام اهتم« سفن عفرمت هربادلل اعف للا مانع عا باتل

 ملسو هيلع هنا لص هلت لوسرهرك ذالو هيلا هبجواام نيعد لو حوأام هديع ىلا ىو: ىلاعت وق

 تالزانملاهذهىف سلو هئاذ نمالا هلعبال اذ قلت نطوملا اذهىف قاتلا ن اكس هباعص نم دحال
 كلذام_ مدام بهذ ةطقتلاب طرخملا ىلا اذأ هناف ةلزاما هذهالا طم طسخماب ةطقنا |ءاقثلا ىذتقن ةلزائم
 نيءو ةطقن امنوكنم ةطقذلا نيع بهذا اطمحم نم ةطقن زيت لو قطادوجو ىفلاعلا باهذ

 اكحو انبعابلا ل اعلا نم ب سنام مكحو اهمكح ةبه ذمة ب دوجو نيعالا قب لف اطدحم هنوكنم طرخما
 8 لسسل!ى دم وهون دل الوقع هللاو

 د (نن الا نع ماهفتسالاةلْز ا:مةفرعم ىف ةئامعب راو نورمذعلاو نماثلا بالا ) *

 امن اوانا نا ىاوقلكو

 اناناشاا نرك نااماو

 انا نوكتم اوس هدحو نمو

 امن تاريما يحم تناو

 اَمأئيأف رومالاب الهجو

 أ ىدوجو ىف يع تنك اماذا

 قيعناشلا نوك. نااماف

 هد وبان 0 آنا اماو

 ىرد.فارقيال فرذطا تنأف

 بعز علال ا ذوازع ىرأ
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 مكح هلناك ناو قزنذلا ىف هل كح الف هبف احردت مناك ناو صخالا قوذ هسف هللص< صخالاهمف
 بقفل اهدي وهو قا لوي هّللاو لدفلا ىلدردقيال هنأ الإركلا ف:
 كه ا ل ساحااااانباببببلبلإلإللبللببلبلبللسلسببسبسس7اا

 موفتسا نيح مالسإاةيلع لاه هنم ىدااًريسلا ةلزانم ةفرع ٠ ىةئامهدراو نوكرشعلاو سداسلا باتتلا

 هاراىن ار ؤن همرةبؤر نع

 هملكت ىف ,انيءكوكلا ىف ماقدق هيوذو لبظلا:ءاريقتك روذلا

 هيلكت ف ن نكلو“' لح لا صح : دك روبلا كح لف او

 هبل دق هارب تاذرو نم هند م سلسا نيسعو لد حدرلا

 هلة ىف هاربف ةولذكذ ىفريغ هانلقىذإا ىردي سلاو
 هنروسدلا ىلو: ىزذلا هارب دنقو ٠ ' هملوت 8 هل ناسف هنعاأ

 نعّكيلع باح وهك هسفنف كرديالو هيلرديروتلاو سرالاو تاوعجلا ردا لاعت لالا

 ناشياباح نيس باج فلا نيعيس هلئّنا مالاسأ ا هملع هلو كلغ باخ ْملاعاو تنأو هسفن

 نيعوهفددعلا اذه نموونامةبباخلا لظلاودحاو بخلا هذ منمرونلا بام لور 2

 9 "صان افتبح تاو ةتظلاوادبأ ىربال روالاق حا هسا ه.لمتحلا وهو كملع باجمل

 لس مالسلا هسلعناكو ناو كالا هللا: ةيدوجو ةلَظ تام هئاق قالا نيب واهس ىلا ةم_ساتملل

 وه قالا تا لعو ىلعالارونل ىف جددت قدالازو لانا لعورونل اوه هللا ّنا لعامل ارون هلع نأ هللا

 ةبسنّنالعف ةفصالو هل تعنال هود تح نم هناؤهوجولا عجب نما دنع دنعلا هب وكي ام عج
 هيوم دنعلارك ديالو هي وه تح نملب قللا ةفص تح نمال قل ارمغوهامٌةغدااو هبلا ةسسعلا
 ىناءجاوهلوقني_عاروت ىناعجاو هلوقف قحلاّةبوهالا تسلو تانقصلا مهن وتباع يدل
 تابوه نم ىريغ نعزي أ ىتحتن !قادوب لعف ىف 5 هلللاق هنأكسف لعجلاب نوكيالو تن 0

 رووعامتاوروتفرو حج ردنا افاد ىلع مالا تاكا ذاو تولعبال معوان نم ملعأ 1و مولعاتلاعلا

 ةلطااواهر فن هناثرونا فةنالو ةلطظقادتاف مسالا اذه بعاامرظناف ةقاروديتامعاىفدحاو
 يريح جاتو هحرولا قع ةراسملاثهلرا ترو لاك دهس ل ارونالادوفثامورونلا ىرتال

 مولعلا ىسأ ع نمودهؤ رويعلا دوهشلا كرإدان ءودب رظنلا ةلدالا كاردا نع “ 086 رس اذهو

 لصفابلولمسملا هذ_هىف مولعملاوملاعلاو لعلاوهفوهالا دبعلا نماهكردي ملذةخضاولا ةيهلالا ||
 ةمسملاىوقلا نمرهظامود#و ضرال ا ىلاوالنعو ىوقلا نم:باغاموغو تاوعدلاىلا ةفاضالا |

 أل_ق:لو ضرالاو تاووسانيءوهفوعالا دهشل فاما دنع اهزوفن نيع هنا ىناعت هلل! لا ان دو"

 لج ةيانال مهاده ىذأا ىداهلا وعنو صاخ مساهل كِل َذذ ىداضو ًرونمءاسنعمرمسفملا هنف لاقاك
 كلذفاضعب امضعياعد اذا ءامسالل ءامسالا ةرايسا بان نموهذهسحال ةدعاطااب ناستالا ىلاو ةنامالا ||
 هيبشنلا كلذ ديؤيوروفنلا روألاو شضرالاو تاويل رد هناالا لاكاق اكداماو”ىهاارخ لع .

 هناق السل لدللا ءانقب عملدللا ةلظرفت. حج ابصملارونلا اذه لثمّناق صامتا ىّصؤلا ىلعحابصا أن

 ءاوساهعولط نيج ىلا سما بورعلللا نيعابتاو ةلظلادوجو لسمللادوجو طرسش نم سبل
 اذاىلءالاولاقاذهلو ىعام ليللا ةيعام ىف طاغلا عقوف ةل ظنوا سمشلارون وسرت رون لحمل بقعا
 نوكيدق هناك ةلظالو للا نوكر دقق لظأ هنأب هتعنام ةىيظلا نيع لمللا نيع ناكولذ ىبعن

 لوزالف ةفوسكم تعلظناو اهم ورّعمملا سعشلا عولط نامزالا سنا رابنت ا ناق ءوضالو راهلا 0

 ناك ناواناق هشروتلا عاسالالااراهخراجتلا ىب هام لل: ةنافادوجومرابنلا نوكن ع 0 :

 سمشلا عولط ىف حدي ال ضرع ها ف وكلا كلذتافراسلا ةهامنم هنلاانيهذانمف حدقبالف

 كم ح ١١
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 ةنسلا ىهاماومالاءذه لاما ىلع فون وكلا د د نع ناعت ناد

 ْ باكر ايتو علو ساما مسالا اذه ثمح نم“ ه دنع س ندالا | هيلارشعالو ادؤوأ

 باك تب رس هيلعربكي لةفر عملا هذه 0 ء نك مسالا اذه ريغرخآ |

 , ليدسلا ىدهوهو لا لوب هللاو قولذت
 هللا

 « ( عهرمصب تفرص لعل بلط نم ةلزانم ةفرعمىف هن امعب راو نورمشعل او سماخلا بابلا )<

 الع لاذنوكل ليادب ا || كاذلردب سل لعلا بلاط

 الاخ الاح هن دنأ ىارو نعد كح ىءارأىنارف

 الالض طقنوكءالىدهلاو | .ىءاوس سدلو هسفن ىرمذ

 الالطن تناكفا و -وأ تقرحأ : سوعتشل انواصم ار

 الاسا الع دحاو ىنا || || معاق كبر لوقياماذات
 ظ5

 2 ىذش رقاهرلا ”ىللدلا لعلنا لعالاحا كءلع هنا ِل_عافد-او ىنا ,رلوةباماداف ريدقتلا

 هاربال قاف قرملانيبومش همسانعالاع ءار نم ةيورالن او قا هيو د نيبو

 0 رام هنا مك هبر هّيورو هدوج* لاح ىرلعلا | اذ دنس متع رع م هسفل ربع

 اعلا نيب ةبسانملا عفر

 رماح هذع هرمصا»ف رص اذاف ىلع هرص:تفرص لاق اذ هلق ةديحص هتيورو مدح |

 هب ”فرملاو قح قرا اودبع ىفارلاو وانو !ىأر نم نوك, لاخلا اذهب هارأاذاف دبعلا اذهب اريص»
 ||| ماقال اذه للص ديعلاّنا مدتلا فدرودقو تناكث دح نوكن ةيؤر نمكحأأ اذهو

 ملا ىلاعتلاقف توملاد ةقطانلا ةنئمطللا سفنلا اهقرافتىتلا ةأثنلا هذهىفو اسندلا ةامحلاىف

 فصولاةيدحا هيوه ناك رصبل اةكرديال لقي لو توكل اراصتأ اهناذ عجو رثكف راصرالا كل

 عملا نمدحاورصيلاف ني ورمصبملاتاوذتدّده:ناووهفرمصبم لك ىفهرصن ىهو ةرثك اهيذ نكي ل
 : ةقيقل ان اف<ناملاو ٌكارلاوهف هريغ سبل هنال كردي كلذ دنعرصبلاّن ا مصمق قدا ةيوهرمصبل ناك ذا

 ]|| كر دتىهام تارصنملا رصيللاابم كردي ناعم كانهراصرالاَِّن ا راصالا هكردتال هلوقىف ةمفنملا

 : رصبلا هكردي اذه لثم ىف لاقي نأ مدبف ؛لرصب نيءيلا نيعناك اذا هنأف انهام فالي تارمصمملا

 [|| نا كلذ نم لعتو دج ةعفانا مناف هلكسملا هذها نطفتف دبعللارمدر هنوك ةحص عمهلا كار داللا بسن
 ١ هنوربالا داع هللو كلذ مهلرخ | دابع هللو ةرخ الال بق امتدلا ىف هتيؤر مهل ل- ع ادابعهلل

 | مماعأراصبأب ايندلا فهنورب ادايعهتوديورلا فءالؤع ةمارنع نولزنيو ةرخ  الايف مهرادرأبالا

 ٍ معلا َن اهلا لهأ نملاف نملافامه ن نموانوموامونو ةظقيمهلامخ نيعأبةيشزربلا ةرخ الا ىو

 هلوق نعماذهفهللا فهرظن نم لقاعل ا هداغتسا ىذل اإ_ءلا ىا <ىركفلا رظنا الع نو ديرب ب اح
 هلكت هتروصب ىتافهسفنالا ىأر ام هرمصس ىف آر نموىلالا اءر نمىنآ اراق ىعهرمهبتقرمم

 ”ىركف رطن مهنمروصتول ءالؤد لثك مهرمص» ناكا< مهلعو ه ناكف هللا مالعأب هللااو اع هنا الاحرف

 هدوشمنوكي نمرو هآيال نكل مهععمو مهرممن نيعو م_هاعن يع ناك اك مه ركف نيسع قاعا ناكل أ
 مهفيو حولا بورض فالدخا ىلعهماا ىسولام عموهامتا ىف ةلاركف هل نوك, نا هقو ذو اذه

 | رحفانع مهلا نان ل- اكل ذو هداف ركفت نع ءمهفأا ىطعأن أف 0 رعنمءاددا هللا نع

 لأ اذه ءاينالا قوذو هدبعل هللا نم خب رص ميت سور كلف نعال مهفلاواتقو ئطذعو اتقو بيضي

 0 داو ءالالباف سلو دعالل ل هحت دءالا ف صخالا لبان ٌتاف ءاسلوالاق هدي داحالا

 هنؤ



 اعوبللا حا اهلا رس نم. ||| ياا بحأ اكمل | تأ ن
 1 اعد ل : دو-و دوهذلا د 5 ب

 ىكسعيدب عم همق قحلا عد وأ : قايتما هدف نوكي تل

 ايي لاىصأ نكإرن انآ لع للا ادا
 انعيظم نأك لوةءامن 3 نا ىدم 9ك داؤفلا لوقو 1 :

 اعيذم,نوكي نمل ىامعت سا || || ام داع دوجولا ىف هقت نا

 هدانعزيو هب ةمسانملاعفرالا سبلو هّيوه ثدح نم هلام دحاولا كسلا نيمكوسق علل َناملعا :
 دوولا لالا فان ار 2 نيد ةنس انمال ةمحوما اة سول رلا تدجه.ىذ|اودرخ الا مك-هلاو

 كل ذريغو طخسلاو اضزرلان كل ذدنع قولا ففطيف لاوحالا نم ماعلا ف.ثد ا اهمأو

 دجو ها همل انو سنو هللاقلش ملاعلا ناكاهبو قلا نيب و هني ةبسانلا تمص دب كح نايك ماغلاو
 رمل عد ءلاحىف اج سحجلاعلا لزب ل م ك1 اذهاو لعاف نعل ءبقنم طاس رايس راف“ هنع

 هخ ص ث ماو مالا 06 نمالا مدعلاب: :فدت اا دو-ولاهدوحو لاح فو

 ال 0 ١ىف انلقا هنا ذ نمهل تعنال هتقدق و هندي ود ث خخ نموهرخ ء الا مكسملاو

 هنيوهث.ح نم ملاعل(بانبنمو هني وه ت بح نم قملا بانجىف ى لئمكح اا
0 

 2 : دوجو نامعأ ملا نمال بسنلا ثمح ن متوعنلا تثدحأ تانسانملاو

 لعفتم قال اوقللا الا امو 3 لعاق: قحملاو قالأألا ما

 وه ثدحن * توم يه قاف هنومحو مم لوي نا م - ماع نيو هلأ نين ةيس انملاتءقوالق

 وه ثدح ن هلل بود هنل بحت اذب | ملاعااو 0007-0 هو ةوكلا ارئال ا ت

 || هدد اصاا ىوعدلا ب ادرهظرو ةيداكتلا ىوعدلا بحاض ع ىوعدلالخ ال ىلّسب هلل ب

 ٍ تدي و وفعبف هططسإو ىؤريف هيضري ودل برعتسف هوعدبف هن ىلءمكحت بور هناثدح نمو 8

 د.شرلا نوره نين هؤملا ريمأ ةفلخلا لاك <ىوق ب !ناطلسّناالا هنااطاس دوق و هتر دةذوذ' عم

 ىناطاسنهزعأنيوق هنو * ىوهااناطلسَنا الا كاذام

 ْ مهثةةيحأ ن مهله ا ىلا عود .رلا ب لف ماعلا ع :رم هلهاو مل اغلا نيبو ناسنالا نيب ةمدسانملا دوو عمو

 لأ لل ها ىلا عوجرلا بعف صنمألا | ذه ىلء اة هل هال نيعدق هتلانوكلالا هلنيبوب# م-هوك عم

 ناهتنالعاملو ةنوك ةيسسانا الو ىف: ضرغلال هءلعم-هل هتلااهبجوا ىتاامهقوّةد مهملا ىّدؤمل

 ]| لاو اهو دعو اهوزواحتن الثل هدو دحدنءافوقووىلاعت هصاوالال اةتماالا اوعجرامءالؤه ىلثم

 هلوهف ىرريغهبف قعسرال تقؤو ىل سو هم هيلع هللا ىل_دةهلوةوذو ىشنا د فق هتفص هده نأ | 'ِ

 ' هنوكلماقملا اذه. نم هلخا ىلا هعو ف ىلا مدا هكا مئْمأ الو 4 سفن سدأ ن نطوملا كلذ |

 || هل دمثيف تقولا توف فان هنأي هلعل هله نم هما عجر نم هيلع هضرتفا ىذلا هللا ىحالا هعجربام
 رعالودو ىعَرَع دك ولاقاذوا ىلا عت هير هت ىف ىوعدلا قداص هنأب عوجرال بلظاا اذه

 نءريصلا ىذختي ىذلا ماعلا اذه لث» ٠فقىلاعت لاقن ث.ح هنبعن هنأف ماقملا | دخ ثم .-نمالا هنع

 سا .ءابكن اف قوقحلا هذهءادال ا ءوجرب كير ركل ريصاو صاخللا دهمشملا اذهث يح نمهللا |
 ٍإ ىشنا 0 ى-ةوناةرا ا ده تععالو كار لاغتثالاو قارغلل ملأت ماو بحاشأ

 اىريخ ب سلا "ىلعاده لشد نينا ل سال« اك | ةرع لا قلاب ىؤرعم "لم ”ىلع لق ل

 ش0 هنلامهت«هيابحا ءاسقا ىلا انوش ةشأ هنا هللا نع ب عا هلوق ىلع ىفتوأذ مكملا اذه



 , دما الو صقن انهلام ةريس> ىف || || اهمحاصكقنيام نيعلا ةلوه#
 1 دي ورك لا كك نع سلا ىد م ىللاو دم-و ىلا تلقانا ١

 دمصلا نك اسلاو ةرومءمرا دلاف دعا نم: راذلانام ناوين الق

 ْ د>الو لع هب مو-ةيالنم اهتكاس ناكر اد بر سلو

 دهعلاب انول؟' أنع نيقءاقل مهزتك ًااندحو ناو دسهع نم مرتك الاندجوامو لسو زع هلا لاق

 تهركى نال سو هماع هنا ىلص لاقي ةراهط ىلغالا نورك ذينا اوغنأف فوركذينأ مول اندهعاناف

 مهم حاف قذلاريخلا ىت ىواعدلا نم ماهئام ةرهاطزيغمهسوفنءالُؤ هازأرو ةراهط ىلعالا هتناركذأ نا

 رمغىلا هدانع نم ليلقلا لغفاك هملا كلَدَدر نم هنقهلنااوطعأ امو مهسةنال هنو سارق هللا دنع نم
 || مهو هللا اوركذ.نااوراغءالؤهف ةراهطلاب اهدؤحو سوفنا!فداثالىتاا رومالا نم ىواعدلا

 نم ةياغف اعلا بولقاو دهاش م مماف ةم الغ هنوركذينيذا اامااو ممسوغن ىفا سمس هنا نورك ذينيذلا

 هوركذينأ لا مهل نكح ل هللا ركذ اودعساذامماق ورك ذمته هللاانركذ اذا اولاد هللا نع”يلفغلا

 هوركذيلذ هللا لع اوراع ادد مهدمثم ناك ا ذاك ميظعتلان م هلل عانت تلخاع بول هنورك ديف

 اذهو هللا م ةفرعم ىلغ ارناكمالو هللا دهعن ءالؤه فراخ هريغوهلاح لداجن ”ىلوفل أمهتناكو

 1 هرك د نم ده مهل ادهعى ذا ذهعلا نءاذهباوجرفتمهنمعر ولا لدا ام سالو د رطل أ لهارثك !لاخ

 ناف لاح لك ىلع هتدملا مالا هيلعةلوةودو لاح ن ملاح دق امو اريثك اركذهتنلاوركذا هلوةؤ

 هتتاركذ ععمدقاعع-ةنوكن «ناننألاناقروكذملا عمرو -وهئذلاركذلا نعل فغ ناو بقا

 ا عمسلاب عقو ىذلا نا لل اركدبالا ئحمو ركاذل ا اًذهدن» احام ىوو باثلاب رطفنرك اذا اذه ناسا نم

 اانا لد ذأ ةكفاوس نال تار دف تاسالاو هو همني ركاذلان 1 اعل ااذه هلدَر 3 آ

 'هلغشن لذ ةركذا ان ناتسال كب رعت نع لغتي :لهنا عم هنف ناكئذلا هن أش ف لغم لتاوهاركذملا

 ١1 لبغا ردا ا او طول نءهتن'دحأ رك ذاق ناش عناد 5

 ”هلدع نعىأ طقلفاغ هركذاخ هريغت ةلاغتث !تامزوهامزك دا ناسال !سآنامز نكلو دكراشعأا

 ا م العلا ىف وتحف دقناسلل انا مث نتا-الا رك ذلاخىفالا ركذلاب ناسللا تال ا هالاسف ْ

 | الز ركل هد ٠ لخأف هتلعالهلز اغباتمتاو هقد نعل هللا ىلع راغنخ هلل ةمسملا# امهالا نم هناذ رك دإا

 أ هسفن ركخارااوه هللا نأ نو دشن م مورك ذل ىف ىزاعدلا لدأم هو هرثع هرك دينا هتئا ع اًوراغ ٍ

 | هدج نمله عمم هدبعتاسل ىلعلاك هللا تا ةلوق لئن ام معا كرا: هو هورك ذة هدنعناسابأا]
 |راغنمهلوقبةلزانملاتصعفدو مءلاذ_مهوركذي لذركذلا م ماسل قا نااوأأ داونز اوقع
 | تصراموركذلا سفن فركذلا نعلزععراصفزوك ذملان هورك اذإا ع نمفّرعهنال ىنإك 20 اع

 ةرهاساقلارابث الا فال_تخالالا هتلاانهرثكام ةمهلالاءاعسالاّنا م ردها نت كحاو تسرذا

 | اماعاروك ذملا اولذجو ءامسالا نمام سنال ركذلا اولعج ءانعسالاب نوذراعلا هركذ اذا توكلاىف
 *هرالا هان ”رقامغطئآشو نمت ءاعسالا ةشسلا ركذملا كاذغاضعباهضعيركذتءامسالا تناك ءامسال انه
 تناوةتمعل ناساكل ذو .هتهعم هركذاذا هيلعمقلا نأ نم كد ىزتالا ةزكاذتا لف هيوتاكا دن مو

 هللادا_معرثكمأ هلأ عم ه ةرك ذب ل هللا ىل_عراع نك تنآ ال هادا الا هكدا هواش نم

 ىدهيوهو قلغا لوب هللاو تداملاركاذإ!هنال قد ديعوهذ ةَقةحلاب هل رك ذالو ةرودلاب اركذ

 ٠ ليبساا

 كالا حر لاو ىم ءاقم ال كنحأ ةلزانس ةفرعم ىف (هن ماا حالا 0

 نايحيرت بوبجلا بحناوهف هنومو ممم ىلانعت هللا لاق نع رعد .حو ل: ام ىشسا 1 ىو فشق



 مع

 سوبا

 1 راس الا هطعي لوةل_ةع درعلا اذه نعهّللا باسل لا اذ_هىف هءوقو هللا دءرّدةما نم لعفلا كلذ

 لأ رذغتس اوربتعاف هلع هبل اه اّدر نطابل ريد اذه مكر هظاذاف هلم ىف لعفلا كل ذرهظي تح ءاعأو
 ىوذ بلس ةرولق ومان "اضع داقناذ ارا 1 تلات مالساا هيلع هلوذ عما دهو ٍباناو اعك ار”رخو هير

 ا وهام همكم فلها سأل ذاغلاانماواوريتعما م-هلعاه در مهيف هردق ىضمأ اذا تح مهلوقعلو وعلا

 ناك اذهو اهم لظلل ةدار الادخ اود هللا نادرو دق ع رش اناف هكعالااًلوئاماو موم.علا ىف رّرملنا

 هديل نك عج نادت ف امناقإلا تاغ ةسفتالط | تلا فئاطلاب ساشلا فاد كي ا

 هةةصهذه نم ت:اردتاو كلديسلو مو مودعملاو 6 تكلدَف ءوسر طاح هلوللارط+ملنةرطاوغتا

 5 راهظاةبهدح ىلع هسف' نع قريخ !ىاط سلا ديزي ىلا مدق ىلع ناك تا هجر ليئدلاناملسوهو

 ةنس نيسج هإّنا ىل ل اذ ث 34 كرر مع امأو لاف ثمح هلا هال الاثتماو اًركش هيلعهللا ةمقت

 داخل انهم درب نمو ىلاعت لاف ديعلاب ةمهلالا تانانعلاربك ١ نما ذهةءوسر طاش هملق ىفهلهنئاز 1

 نازيملااّماو قا نعل.اداحلالاو هريغو ساسغ نبا لثم فاغن مظل ار كتف ميلا باذع نمهقذن ل

 نم ةماعلا يبات دلاف ناكحامةرود ىلع رهظ» ةمامقلامو نيل لكل رهظ: قدأأ عوضوملا
 ةفلشا نم هب مكح مبسم نازيملا كل بحاص قحلا لماعيف نيتفكلا ىدحا عج ريو لادتعالا ||!

 ىهفةعسطا|م 0 نك هلق ةيىفامالا نيلَعماادارعءامّن ناو ىنالاو لهدا ىف داعسلا لعق لةثلاق

 0 نازملاَوهظقبعيلا مانج الاف روشألاوةماقلا ور شمل ناك أكو لَقنلا ىطعتيقلا |
 رهانات ف واعفو ان بح او دازاتوتلا ة داو لاو مه: ناومتلتثف لقتل نم مهانن |

 ئسلا عبق ااماو هقوفامو كل ذ نود فا اةنامىلا اهلاابثما سثدب ةنسمل ناك م مهل ادا

 اع ىملاّناملعاو درعي.سلا لهث يلا ةمسنلاب < نازيم ىنعأ هنازيم فضيق ة ةدحاو.ةدحاوق

 | :قشلا حف ةيفيفللا دمع_سلا قديف هعمل ىهف مثلا ةفك الريان ةفك الا نزولا فري عاام

 اهلها ةفكلاف هاوساام راق هريخ يك دقفا ده عمود ههعأ اضمرويبغ ةئيسلا نوكس عم

 هناصس هجرك ىذلا لدم 1 انهم دعلوا ريذنا ن نماهتفام "ولعل - قيشلا ةف.فملا دمعسللابهتمعب ى م 4

 هملةىامالاهدع سلو الصا ؟ :يثهنمنملادنك ىام اذهل ئمتارخ طق ارحل ا

 1 لهاا قال اريمع اول تانرورمذل ارئاس لثم لمعت كل ذ ف هل ساو هللا دمح وس ىرورشلا لعلا نم

 تؤ تاقث اذا نيتفكل ا ىدحا ناف كل ذ فانا دي زب تاكنل ”رشلا ةبفكو رينا ةفكن يتفكلا ةفلشاو

 : ل-عو نيتفكلا ىد_حا فوه نوكمف هينزولا عق ةواذااماوا“ رشوا كاك ايش كشالا ىرحالا

 نموهنلا قلش مما ثدلا ف لاعالاّناف لفسأ ىلا لع لزنهنارعم لقث نر انزو كل ذف ىرخالا

 ةنللالخ ديفاهتفل اه رد ىلا هةفكححلا 3 رتوراشلا بلطت هلع ةفك لزئئهراتل !اهلعم قاشأاو

 همأفهلوةوهوراسنلا فىوونف هلع ةفك ف ةئراهيضوهىتلا نازيملا ةفك لمثت"قشلاوولءل ا واّتال ||
 ةعفراد .عسلا ىف لاب ةفوصوملا نزولا نمعوثلااذهىف ريما يف ِظ لمعلا نازيس ةينكفةيواه

 مهدوهظ ىلعم مرازوأ نولم < هلوةودواهح اصل #ةثا“ ثلا قح ىف ةيالنانةةوصوملاواهبحاص

 || صعب اتعب لامع الا نزو نانزو امهذ مهجر ان ف هب نزور ىذا ا لقثلا نم م-ه.طءيامالا سنلو

 ةذابزوش نأداران ةلمسعل اًةنفك اسهيضرعت مدع اهلماعي لامعالا نزوو تطل ةفك كلذ قربتعي

 لمدد ازعارخو ىلا لوش هللاو هد سأ هسفن نم قا طعم افدوجولا |

 * ( ىبرك ذيل ”ىلعراغ نم ةلزانم ةفرعم ىفدن امعيراو بؤ رشعل او ثلاثلا بابا * 1 |

 ا هيِملَعَت ف لاح لككح لع يبق 37 ِ َ

 ىلع ةينم ءايمالا تاز اذا

 او ند | | نعال و كال نيعلا دح
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 نمههللاهردقامو بك اوكلا نم. بك وك ةح امهسىف هلعج ىذلا نزولا هنجر وهنا لضفي انرطم أل

 5 : نطل
 / تي دو سعب و ملم هع جلاب يح ع وح هس محصل عموم جعجو

 | تلح ا عفر نم ىلا ترطت اذاف عفريو هب ضن" قححا د ىذلا ن نازملا دهاشت اهن الاهل قا عضوىذلا |

 عض ولا ماقم هق حن ام متطعا* ءاسا- نم هنازيع عضي قلنا تأراذإو قزق هيتس طا لا

 مح نينلككحملانا ل-مةفهىمانتار مسماملا مولا نآر لا درو ىذملا ريزهشتلا رهكلذوأ

 || با علا كلو نيةؤلخ ارث اسفالذباوثلاو باذعلا لحم ىهئاو فيلكتلاو باطملاننودوصقملا

 اهوعداالمهلالهقابما تاوولذارئاسنمو مهتمرومالا ةد_ها منيو مهند هللا بريض ىذلا

 | ا هنا ند حتحوت ةقيلاو دادس ال ا ةوفاكو هاوعد تاسع مهملاق ودا اهفاضا

 ذرال هلثأ نالاقفقدادلاو هللا ناوتاوول ارب ان نمو م كت الار لونا هك لاعتالا

 : | هللا دب عننأو»ناسحالانا ىصااربى تا ىفدروفوهامن اس>الاانبلطفال-_عنسحأن موحأ

 | نحن امانف هتمارداص لمعلا ان أر هللومملا اني از اذاذ بالا ىلع لمعلا ف عرشنفهارئاناك
 فاضاامهناانتإعو اًعسوات_ح هلاعفا نمداعسامقمدقلا هل ص نماخفخ ا ده انرارالق نولماعلا

 الأ انح ناكاف دوهشلا نم ماسلا اذهىفانلص> اذاف :انلا هنا لاعفالا ىفانارعدلال ا انما لمعلا |

| 
 : انبلا هان آل معلا كلذ ايه ناكناو هروهظاالحانت وكن مانمل اءانفضاو اف اًماح ىلابعتهل ءانغضا
 1 تابنسح اننا س هللا لدبف اءوس ىمسملا كل ذىفام نسح هللا ان ريذهننا لوق نيك اح نوكتف هللا ةفاضا

 ةذيموهذذح اودرورطت نم هلك اذه قا نمر طام عسج. هنا مت نيعلا ليد كلا لي دالاودامو

 لومقل هءاعن م ىذا ادادعتسالاالاانلسلفدوهث لهأن مواننفرهظ لعق هلك ل 3نافدءاسملا

 نولوقب 000 تاىولل ار ياس ف هاكد وهشلا قة وشنملالاعفالا نم هق قام

 لأ روبحلابكوكلارك ذنف اذكواذك ءوئانرطم لوي ماّملا اذه نع بوعجن اوافق لزنن تا |لزانملا

 لأ هنأب كل ذ دنع ىمسف هسفن ىلا اقاخ هلا عفا فضضد اك هنلا يئاضلارطللا نهرهظام فضضو كلَذَف

 ]| هنمارداص لعفلا سلس ىأر نع ار ةاكهتلانانمّوم لوال ا ىب عم وهنم لعفلا ىأر نع نمؤمهتنانرفاك |

 ١ ىذلا باخلا عمقةيو ناعالا الا هكرتالودوهشلا ا ده هل سل نم نيفاكم لان مو ل<و شام ثم نم ها

 : ظ نمؤؤملازيع. ىتحاناعالا ديلقت ةتجرو هللا لضفبانو طمدوهشلا باص لويام لثم لوةءف هنمع 1
 لثم هلع ل ماد هتطعب املرظنلا بح اص هلوقيو قداصلااريمللا دورول كلذ لوتقي ن ,مووملا ناقل اعلا نم

 7 ة-ردإاقدوهثلا بحاض م امم ناغلسال نافنصا!ناذهوةدْئاَر ةجردهلناالا | ءاوسن موملا

 لكلا ا نمْؤن امو ردفتلا اصاب 0 قل لاعفاده امن كل ذكو نيعلاب امهملعدي نر هناق

 3 « رعملا ىف عجرول ىحلان اف نواعنالنيذااو نوالع نذلا ىودسال نكلو مولعم ماقمهل لكوريذلل

 ادقعو ا عوجرل نموملا عجزا ىلاسعت هملااهفاضا نمرغكو و ىلاعتديلا لاعفالا هده ةفاضان 2

 ِ 6 اك اذالمل ذل! بحاسأ ن تجب .الهناما دقعالالوقدوهشلاّب اصوولاعلا عجروالوقو |

 افلا يوكلا و زيمَعْلا نم دب الذ ا ذححو اذه ناك اذ اودوو ثلا بحاصلالو هنءعوجرلا|

 ا

ٌ 

 لَ هدنأ هللاداسع ن نيم دمعأ عش ال ىب هلاتعننزولا ناونزولاو نازملاةروص كلان د كتف ن ندمؤملاو

 ' اع كمن هيعاقا قاضتاس كارول نا دؤح ا مام زمن اه ازد وكلاب قزوعي لكي لك ق دنع

 ءدهشال هناف ريغ ىف هبقربام ف الذف هسفن ىف هتبقا ىهامأو عرمشا الا سداو هدذع وضوملانازياانأ

 لوا هناقمرطاخ بقرف ه-سفن ىفامأو صخشلا| اذه نمدو>ولا فهعوةووهروهط دعرالا هريغ ند

 ناىأروهنقارا ذا : تح الإ كا ذ نمم د ابعف ىلاعت هنءابفع دقو هدلقو هرطاخ ىف هللا هدج ولام |

 هللا ىلا ةيربحلاةيوار مالا هن داعسىلاّدب َرَملا لاعفالا نم ناكن اف ام سمار اهظا د5 همذ لعج دق هللا 1

 ا*دعتساو هسفن ا شام ثمح ن نمرحال ا هلو لعفل ارهظمف كل ذ نم هب هللا لعفنام لو يووم

 ا أ َ هالك ذا ةعاطلا ل ل ل ةااك ةروملبلا هيف ىمالفاعرمش هلناهعذامناكَناو هتناَدنعن ملكتاوأ

 را ااا
 كلد



0 2 

 هع تععسالو لوقأ نأ اما[ ١

 موو: هارب هلالا نأ :

 لشق للا لا |

 كك كا لود.را كاد 1

 هلع قف نع زعبي ركححفااإا

 ل كءاح ىذللات كاهل |

1 
0 

 ال طانءاوسامو د وجولا وهذ

 كر ف كك تدر هتان

 لرت_ثم قالا نيبو يب لعسفلا |
 عطقنمريغام الكص تعسف ا
 مد 72 ىووسلا ال ةعونسل

 هلدزؤ-و ال نم ىلع ل.كحرا

 هيل اًيالو

 هك رخل سدل ماس ضقت ىلع

 عقحم سمالاو قرت_ةممهالاف |[

 بحم نم هيدياام لسلوأ|
 ١ هلانأأ

 الدي هب شد ال هلل

 هللا طبر دقو اهريدب بك ا وكل ا اهعطقت ىااكلفلا جرد ”نوظاممةدعاف نيدو هنا ملت ىلا ىهتنتو

 هثد<عامامأو بكاوكلا ةرثك ىلعدءاوقااهذهفبكاوكلاهذ- > عطب ناكرالا لاعف هندح ام

 هذهى بك اوكلا عا طقهمطءن امال اهتكرجدعاوقلاه. طعتاعف ا ةدلاوررانلانودنانملا لاعف

 عنب عئام نمسا قارنا واي دلافنّوكَت :اهوناننلافنّوككا اهفوكملا فاتخا كلذإودعاوتلا
 دهر وكلا ن. دعاوقا ريق ىنام عت عناومرا: اراتدلا نودع ره تكرس ِ ١

 6 دءاوقلا لمس 7 وملا 2

 ناربلاب هللا قران نم
 ناكتتتماالا هروصف للذي

 ناسيعالا ني ودام كحوف :

 ك2 222 2اس ل2222 ---س ببي

 لا ءأدلان لعب هنا لاكن م لك هنا هم العانال العب ال هنا هتان لعل ان قاوذالا لهأ نم تنكن ا كل ناب دف

 لستسلا ىدهيو و قا لوي هلتاو در ان دي دس ىف بريئة دوت

 10 77َّّةّي ّ ّياُْ*”ب7بربربر7ْيِا7ْ” _؟ٍ:  _آا سى  سللللللسللسسللسللللسلسسلسلسلللب بباللللللللللللا

 ىفمتاو ا ىلعذ ىلا در ن + ةلزاس:م هةفرعم قى ةناهعن را ونورمّدءااوىناثلا باح لاا

 ةسانا ا ىذا رد رار

 هئضام هنق اذهو نظاف

 هبقنمناوكاالالاعىواننف
 هسبق ونام قس هيج و دو

 هسيقانعد تقوفواتقو هنسلب

 هسقا ول تح هي ق١ رد

 هسفاش لع 0ك قا سب ا

 هسفاصتوا ىودع لارنالو

 هس.فاكيال نم ىلع 0 او

 ف لق :ىذااالا

 .همقىوولاراح ىذلا دوحولاالا
 هفاكو نمالا هيردب نملو

 3 ه٠.
 ةقدنأ هي

 اعيج الا هلل لد لافو مهانق هللا نكلو لاو ,تح دهعيب فو اىدهعباوفواوىل الاعت هللا لاق

 اناف ىمسقملا هت ةضا ناذىلال هلل لل«_فهاا الذ ناىل دنا سا دهشيىدلا ىلعفلا نا ىلا ىلاءتدهعف

 لعفا ادرْف نؤلمعئامو مكةلخ هللاوهلوقوهو هب هللا نع مجرتمولاحانأة قت جةاضانال هللا ةذاضاب هغمضأ

 هسا هيهدرت ىهلا نازيمن هلا :ال كلو ةفاضالا هذ رس ىلئ قد ىذلا هق-وهوهنسةنا لا فانا كفل :

 قرط ىه ىنا ااهكصالفاف بكا وكلا ةح امس تازمملا عضو ءامعسلا عقررالا ىلا عنا ناف 1

 نازي كل دي عنو ىل طع ىهنما دعا ال مولخدر دق ىل د ماعلا ف ةئئاكلا ريدان ىرمتل تا اوعدلا ىف

3 



 : نك
 اهيفىذلالام>الا اذه عم ةلالدلاهذه نم ىودانعمسأادروامو هلم ا

 مم عمت وك كب رب سداز ناناهربنيبهاربلا حدا

 انوك كعب وملا ادمعامتوأا || السوامف:كطو قل” وف'
 امرا عّرمملا لوف لمد اهم ن ارقلا لانا اناوشعل' ىو

| 

 : ان ودو طع الدب ديرب 7 ماظ مله هءتأيو

 اش هاوقاو ىل لد حجأ هلاو اع هلالا م وأ : 5323113135

 انيزءوسكمف ادلع هوسكيو ميما لقع لكح هلبقيو

 معي ل لدا عفش عسرتلاو درف ثدلثتلاو بل يا ع د ١ ل

 5 يلا عب را طا را ىلا قلل او ولما و لا طسراف قاخنانالا لعت لو ةئر 1اةبدركالا قلعان

 قداقحلا مكح ا امرظناف هحهولاىف هللاد-وم لغلا تطعا نيت لا نييهتعملا و عمرا ثلشتلاو

 هسيقنلابجاوو الخ اشح دوجولا مذف ةرؤضا هد ٠ لءنوتحتنأةلذالا ف ٌتذتقا فك ا ٠

 3 هزيغابخاوو - 1

 0 سوس 0 تيبلاك د ناتحص رالا 5 ثاّعم للم ادلانا : -

 سدقتلا هّنسنف تانج اكل هع هلع تلد الاى للا ”كزذكو ْ

 ل رعتلاو لا هظخام هدؤحو هللا َن م ىلحلدلا طخ

 سوال هنا ع لل دفأ| || هزغن نع 1 تاقتنا

 ريسمعأف كدعرش انضر هزشو

 هه. زنت ن -هركسفلا برك ءاحنا

 اهلك بتتآرسملا قةنععء هن

 دوه طقم ديا ازآ اذا

 هدامعو هتسفن ظوع ىدملا

 هنو ريق هناس 54 هه تعا ذلك

 هن وك سافل "دلل تقل
 نم تقةقح نا نيالا فتدعدو 00

 سوا كِإَدعَف نيتلاسلا ان

 سكننلا ةتانمجحرت ندم ه كا

 ا هربواث مللت

 سمؤل | هءىأب مكتسباقيف

 0 نيس ثعلاو سيتا

 سوملاْك_:ءلازدق تف

 سِيأتلاَو لسفأتلا ناعتو

 سلبا هرغن ماب لوسعدي
 ع 3 .
 ار نناواممس هيوكص ىق

 اوكرمهنوكبث بلا اوعبر ةّمفنلا رشي رقي ترسدقاملف ناكر اًهث الث تاذاناف ةيعكلا اذه تيبلاندارا

 تاهدتاؤرخلا ىلبىذإا رادلا لازولرا عمهترو هكتص تول تملا ةروصف اعرذار لاى هما

 | نم د اولا ثاثلاف هتنان لعل ن نم ثلثّلك ةدعا5ةرشع نأ ىلع نوكين اف هئيلثت امأفر غابناردملا

 تلا كلا ثاثلاو ىلا اىف دوهشلاب هناصيس هنم لعب امرخت الا ثلثلاو لل دلا هللا نم عي اموه هاله لا

 رغلاىف كانل-ادقو دوو ارا يسار ل لال بابا او هو لنا مالعابهنم لءئاموش
 ءاهجاوك إلا حيورب ترهظ دعاو هلا هذه نعو هللاءام نااكوذ نا دألر دت تح هناعس و لعاب

 سددستلاو ربكحمطالاوهو ثيلثتلانافر ط امهف ثدثتاا ف دن كلذ ند سدستلاو ددعلاءامسا

 تادرفم طئاساىهتنهوهو ةع بق عير لكع سرتلا سيد_بتلاو ثدلثتا نيب طسوتملاو لقالاوهو |

 أتاهتا هدع هنو الثو ةعيسرلكتلاو َةَم نمل ىلا ارظلورمدع ذل الا ىلار ظن ةعستالذداح الاى ددعلا

: 0-2 

 ىويدنو



 هارتالارادخا ام وديال ةصلاخ ةض< هي دحا الاى ودطاىلا رظنلاب ما ةريغالنيرمالا داو هو دحاو :

 هلي ند كلدو ماعلان مال ملاعلا يف ماكح الا نم .رهظيام ىرخالاةي.بنلاو لاعلا ىف هللاهدحوا ا

 ا رهاطظاا مذاكتلا نموهوع مش هل: مكحص سل ىركيفل ارظنلا عاام هب هّقطن أ امك هتازمنوكلاىف ١

 ]| لمعلا هطمشي ىذإا هجولا 4 نوكيو همم لمعلا هطمضد ىذا هيج ولاريغ هحو هل ن وكت نأ نكي ىذلا"]

 يبا
3 

 1 سضاوفامعا جرحا دانعىذلاو جرا فرا.تخالا محتصرهاظاىذلاوه نكمملا ناكماناملءاف ا

 نوكلا نفي شما هده ق أعز ةدسفن نع ىننذ كل نك هه زيخإ نكناكمل اذكءا ثول لانعت لول

 ةمسنلاب عوقولابواعازنم الابل اعلا ىف عقاولا م كلا فنية ىلا عت هت ناريغر وك ذل كلذ نع

 ىلاولاعل اة ششمب ىسعا متقدم ةعنتمملاو ةعقاولا ماكحالا نم لاعلاىفملاعلا ن هرهظام ةدحاولا

 ماعلا اهمءاشيىتلا ةئيشملاو ةصاخ هللا لهأالا هلعبال ىذإ نئاكلك ىف هتنىذلا صلاح هجولاب
 مكحلا ةيفنمقلعتلاةرهاظ عناصال دل الاكمتت ىه م صان مولا نء ىلاعت هنن ةءاسئم ملاعلا نم
 ]|| ةطسوتمةفئاطو هل "الاىلا اههتوم_ش مهل لعال نيذلاو هللا ىلا ل الان عقاولا نوء_ ف هتلا.ءادعلاق
 ةقيقحو هللا عمايدا هللا ىلا لكل !نو.فو كلذ ىف هلعدح ىءاهباا قدا بسنامآل الا ىلانومش

 نكم.الىهلالا / علا ىف ييدصل ا هج ولاو لّةعلاو عرسشلا نيب: وحج نيذللا مه ون وةقحلا ءايدالا مهف

 ىلع همالعاب لعيامتاو هباحت نمالو هدوهش ثبحح ن هالو لب الهرظن هولا نمهنل الصب ْنأ لقعلل

 ثدحن نم هابل علا ناهدوجو ىف 5 رهاظلا هدامعروص نمهصتخا ن نا همالعانوكي ىذلا هولا
 ىهلالا مالعالا عقوا ذاك ضخما ةريخلا الاد هاشملاالورظانلا طبشب امءاونسلا ىلع دوهشلاورظنلا
 2 ٍ,دودق#ملا لبد هرخ اوايلد نم عقو ثمح عقو نأ

 دوي_شلات الالداؤه_ضراعت || || ىدو-و ىلءدو>ولا تالالد

 دوحولا دنع اهدوهثنيها| ||ماوستده_ُتامنيعلانأف
 ٠ْ ديزملا نيعنمريثكسستلا عم ودي تشير رييغلا,نباو
 ديرملا ىفو دارملا ىف رهظو || [[ىلاعت دقو عي نمل تبع
 اادوء_بلاولبئالدلا ماكان || || تجو هيلاعم تزن دكا
 1| دوعصلا نع هلو نيعو قرم نوكس ل وزنا دعب نما

 || د_عا!نوك ىف برلا نوكف|| || ماكشح ا اهلرومالا تافاضا'
 ديهشلان 7 ٍلوصألا ىلع 5 عورذ ترهظام ل_صالا الولف

 دملج بدن ا لكحل هنفمالارس َت رهظاد_أ

 : 2 2 هف رمل كَ 5 روءبصهمواةيال رو.يرص

 ىناكمايىوس 5 رعالو تع ىوبم ىبعالو قيع ىو للا سلدا دوج طعن لادا! ناذ

 قس دوهشلاو ىدانتساهيلان ع ىل و -وهام قنو ىداتوسا هسلاىزلا وك ل

 ]| نمت دفت_هاف هتدونجولاو ىمكحوهو ىرعهناهملا سش ام هشرهط نمذ ىمكح سالى ذوجو
 1 2 ةرهاطظل رولا هدهنا ىريغ ل ثاو ٌتامو لاف قءعرووظالةر هاطااروملا م

 ْ 95 رظالاةلدالا راعي دوهشلاف دوهشلا همطعبا ده عاما ىمكح نيع ىهىتل اق وآادوجولاىف

 ا وعون ناهز نب ميا نحارزايق راو بم وكانا هاطعأأ أم ىروس ي رسدل هلعو هلعب هلل قاكلاو

 1 لعدم او قاد وه ةفر ءم ىلبع هلع * لدي سلو ىدوجولا ناهربلا نيهاربلاب نيلئاقاا دنع

 ا ١ اهيل هن فرتألا ةهرخ فعاد الا هقم زاك ا: هز 3 هئمع ناو هع ةلادو- ولاد

 ١ هلزئاو ىوهلأ نع قطرال هنأ هنعربخا ىذإا هئعمسرتملا لوسرلا ىلا هب حواامودو عرشلاهدعاسو



 نك

 قادلا لزيملا سل ىصاقلا لزلا1| . || هتدنجو ننأذ ةقضاد ناك نما
 ناطل ساده ىل_عتسادقوأأ || انئاالدف صاق وه ىذلا نم

 ىنات نم اح نم هددضعب لقعلاو ]| ةئمدحو هديعو عرشلا

 : رواق انا بول لا نيعاو هوجولا نيعا ن نم نبع لكن م ىنعيراصب الا هكر دنال ”ل-و ىل اعت هلل اكاف

 6 قرصبلااىسنقكلار دالا عقب هي ناكث يحرر صبا ةرصبلابالا ىرتال هوحولا نيسعاو رصبلابالا ىرئام

 لخ نط املا ىف ةريصيلاو زمصملل لكم ر هاظل1 ىف نمعل اق نيعل ارمدر ه اسظأ | ىف ىعسب وةريصبلا نيعل علا

 )| توشلا هكردتالاة مس قوه فتخاأمو هيلع مسالا فات اف هجولا نيعفرصب وهىدلا نيعلل

 | نع يضحا هللا سو هيلع هنئا صنت لوسر نعربخلا فددو اهنيعأب رت اصيلا دكر دتال اهراصباب

 أ الما عمبلطلا اكرتش 5 منا هنوبلطت 6 هنوبلطي ىلعالا' الملا ناو راصاالا نع با ملوقعلا

 || هيةيلطب نمانمو ركل هلام لقعلا ىلعالا *الاثاو هركفي هبلطي نمانك ةيفيكلا ىف ا:ةلتشاو ىلعالا
 سلوايلعتن اهقل> ىتلاهقنهلالا ةروصلا ىلعوهانم لماكلاا نال هيهبلط» ن كا النا فس او

 : ناو هريغ هيل !ىلصد ل هاف هلأ لضؤ هب هيلط نمو هب هللا بلطي ن أ هدف هه ن م معزا ذاق اها ءشكلملا

 أداوهرصنو هعمس ناكهيحا' اذافهبحا هيرىلا اهم دبعلابّرقتاذا هضن ارف قا ديزت "هلفان هلانم لماكلا

 كلم متامو هسفئال هنالا هكردااق قمل | ةرمصن نال هريضبب هكرداوهار دعا ذه لمرض قدا ناك

 ٍ 0 سبا دنع وت هيما ايسر دا وار صارت ع 0 2

 و ب د دس | دكت يما الع ضئارق َ

 ١ مايشم ال نك ءاشام اهم ججرعف تاتكمملا ىف ناكمالل ودمع ةئدشملا ةبودرو اههنقزن ياا روش ةحاذلا :

 عقاولافانمالكن كلو القع ا ذه ف الخ نكما نأو هرمدد قلل نوكيال ه:لفانال نك هل عيج رالدأا ||
 ْ ىح هللا ىلاراوذسا بسن نا ان دنع لدصتس هلال <ىلةعلاز اولا فانمالك ام فشكلا ءاطعا ىذلا ||

 لام هللا ىلعاذه نلخيالن زوو قلك نآزوو كلرفغبالنأزوحو كلهتنارفغينأزو< لاشي 5

 ادرقتفادق بهذملاذ_هباصحاو هتناالا مامون زئالا دح ًاعوقول جرحا ىلاراّةتفال انيع هنال |]

 اذهىفاممءافخالو لاقحال اب. ري وحلا نوكي ىتح ةدارالا تانثا ىلا مكدلا اذه نمهومزتلا امل

 اهيفلدب )ناو ىرخاتاذنيعوهو هتاذ ىلع دئازوهاعهمعام وكحم اا عرب هناف طلغلا ن متهذملا

 َ نيعلاهذهنا هيلو: ىذلاو هنمعريسغالو قالا نيد ارلاتاذاا كإ:نا بهذملا اها |

 الإ دج والفولتالن ازياحو دحوتف قلك ناز "ىشن معلا لسقتو دوعجولا لشن ةنكم ابنك م ةقولخلل
 هللا عمبدالانوكبو مالكلا ية هيوهللا وهو خرا مف دجو ملاذار هللا ودو حج راابف تدجو اذا

 مهاعوهف هللاداراولو هللاءاشواهلوةبمسه+اصتح ا امو ان قاكس ءالا ن وكي نأ بحاول اوه لب متا

| 

| 

 ْ بص هدضتوعديوهت || || نمل مامووعديزملثمأأ
 1 بيتو يله لقع ىذ لك ىلا صدخلا درو ادد

 0 ترد داوحت فدي ىلا لدم ىلع ناكدقل#

 ركام 9 001 مكعمساىذلل اوريتساو

00 

 جو ا و يت 2775 و د ا ا ا وع هت دو



 سو نالغب نالف شطب لاقيقانمل دلك كلذ بشان اوانئاضعال تاماسقم او ءاكخ الاب خالو
 ةوقىلاالوتل [ىلا هلك اذه ند مئث تش امان الف نالف ئأرو نالذم اكن الف عمسو نالف ىلا نالف

 ثراوالاتامظعلا نم صاخحيال هنا عاف نزيع برت هيلاو مك هلذ هلكرهالا عيري هيلافوضعملاالو

 لكفنيرخ ”الاونيارتالا لءواسهاكءاع» الا هلعو ملكلا عماوج هللا هان ىذلا سو هماعللأ ادد

 دهم وهاك لهو هيلعهللا صدمت ث راؤىفهلك ملال افي نع اخ ارفلا ف وج قدمصلا'

 هناف لاو الا ه.طعتام تيا ووفةيلع تاماقلا مكح نم صلخ دقت لسو ه.اع هلل ىلص

 هتلاالا ىاحالو مكحالملام كءاهوتاماقملار رهظت ىهاسهاك ةمهلاالاع ءاعجال اخد كيلا ييلعلا

 هن موكا 201 اه. ذاق قلل امكح لوا بفم 211 نوقلاف داو للك امو“

 دولا ماستملاام أو هلم اقدالىذلاو تاماقلا نهصاخ لا ودتنمفرعت م تصاملاو هذ موكحماو
 ملسو هملعدللا ىلص هلئالوسر هن ا هس ىلسا هنف ميقن ىذلا هللا هبلع ىت اىذلا هملع ىنثلا ماسة او دو

 موباوعفشي نأ هللاذنع نيعفاشل ىف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةعاذث ماةدو عفةسامقلا مو

 لمعي ل نم ة#للا لخ ديو ار اسنلا ند قع احرذكناو نهؤوهو "ىلؤو ”ىنؤلوسرو كلمن نه ةفاسقاا

 ةسحلا ىلا اهم مهجرخاول حا عو ةذص ىنعاس مف هلت مهمةيمف اهله الارانلا فقال تح طقاريس+

 روهل بيسدازاذاو هسيكل امل هقا هيف هلاندرولا حاب رزضتاماسولؤشد ما ممّرمْد او اويذعتلا

 لاوحالا امو دحاو ىلعا دتاز نوكن نأ هال: انثووأ 1 اهعنش ناك ءاوسةءافد وهف د_> اوى بع عا

 ةباذؤعلل ىف مودرن وهوماذنق ىهو ابنه صاختلل ليسالف

 "كاس لاو>الاو لاعلا,كملات أ[
 رميتعم نجحرلا ىو_س ىث لكن || || اها: تناكحولةريعؤف نو ْ

 رمقلاو سءلأالا رهظب سلو || || اهعتومبرغلا ف ىلا موكا نك |[

 رمشلاو هللاالا توكلاىف رساو |[

 ر طن هلنم الا هير دي سداو || || اةعفي سدطلا كلا ذوانمف سءطا أ[

 00 - |“ ءلرسيا نحرلاىوسف فالس |:
 ردَقل اومكملعا ىت -وء[ذملاىت- ||: ||[ هلك ق لذا سعا عجب ههملا

 را ةاحىف هل سل ا ١ :ررمذودنءام را

 ريسخلا هلاسرا نع ءاساذب هسائأأ "كلا ل هملا ابك
 طي

 هلزنن (تاوا دا دكر هكرك ران ل مىدس هقلخ كرت ال هللا ناراعو ىدملا هلع لطب )ىدهلاو لالضاا فرع ص

 ني_ءوظو ه دمرمسي ف 5 ادرلا هلع دمرمس الئ * لك تعسو تا هرب هللا ناف ادع لا لزام

 00 ادبأ افا دلما دا ارخكة جا هلفادعلا ماهس عقوموادفلا ماةمىووذادرلا

 لمس ا ىدبم وهو

 ىلا لوصولا باط نهةلز ذم ةفرعم ىف هنا هعيراو نزرمشعلاو ىدانإ بال )
 * ( ىث ىنم ثيال هنافا ديأ ىلا لصي من اهربلاو لمادلات

 ناتهرب فكن عال كيردس و

 ناصقزو ثادانزب همك ىفأ| || فصتخ ىناثلا ليقي نم لكحو ٍ
 ٍ ناعزبب ىرديإلزه علاد-اوزأ| || هليقفدادعايسح ؤلاذوأأ 'ٍ
 نالعانيعّرس' ىأز لهو هسة || انرطاؤخ تراعدق' لسلق نم |: )1
 ناثلا فنيعلادسحو ىطعي فدك 1 هنأ د: بكج ىلغ لئلدا انا[: !

 ,ىلاان د_ةعلا ساشا نبا تداؤ> || [أد ة|ليلذلا ىلع هدقعاننانان| "17
 تتر دوو ولحم وصي حسم مج م تتح 26ج ومص يح مس ير ل 0 0 مس مب
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 نم ىهلا صاخ مسا نمىلولا اذه ىلاءىييىذلا ع.ةوتلا نوكي نآوهو موةثكىف هتتاننيذراسعلا
 حجرذامغاو هتلالد ث.ح نمنالصأ عدتول ىف هنم ح رخام هناف هللا ىسالا نوذام ىلا اءامسالا

 هللا الان مسالا كلذ نع نك لانملا كاذبا صاح اعنا ىدت_بلابح انكم ركص ئاذاه نم
 وهاذ_دويغال كل ا5 برلاو نوترلاو هان مهللاءاملوال تاءقوتلا حرك امرك او ةصاخ همكم

 مسالا كلذ قة هطعتام دج ىلع مك دامو نا كا ريغ م-انحرخناذرهتملا بلاغا
 اذ_هحاتحو هضاب أم بشر هنق فرس سقى اولا اذهل عسبق ومااَكِل د نو عضم ىلع لءادوهو

 همهلالان وو كلاوتاثالاووحن العو لا علا بتاسهؤ لاو>الارؤصو نطاوملاب مطظغ معىلا”ىلولا

 راع ىف ل_ظددلو هردقءئدعتالفهلاثم او كلذ اوفرعي ل ناو هقنانءاساعلا هفرعب تأ دب الا ذلك
 تحاص لرراثنلا ىلا دش دةذدريصزمغ ىل ةعانجلا نمش نمو مهغس هلل "دين اف ةعاسجلا زلت سانلا ْ

 هلعيالام اهغتو ةعاتلا فزع لعين كلو هللا دين عذ كيال ةناف ةعانملا نعذشي نأ لاخلا نم ةرهدبلا 1

 دمع_تااق هدو لص نعوهام ةءانج هد :وهنم عمو هذ هلثت ناكن مالا ةعاججا نددحاؤ د او ٍه

 ةنع مهفلأ نم هقناانأطعا نكتلو ا دح اجتمانزوانجت امهقناواناو اهروات لو هتنادو دحتل ع فقو نم

 35 رم شلل دن ىلع ميكا نم ةريصتىلءةطا ىلا طوء دق شاحن 0 ٍ

 1 : ليبسلاىد,وهو وحلا كونرنلاو ١

 (تاماقمان مصلختلاةزانمةفر .1ائاشجراو نير حقول باببلا)

 اك هور ظنافداونسدو>ولاىفام 3

 كلد>وذوهف هلع ل دن نمو 5

 اهرظاشإ نيعترطلام هالول 5

 ا

 رع ند هيضصي ماتعرف بتاج عمرا شتا 0 كل انعم 0

 وعام ىذلا همف اود هترطن

 هامشاو لاثما هئمهقفأ

 ةاوفاركحزلاب تقطنام هالول
 وهالآن وكلا ىفاخ هملع تالاو

 | هالول نوكلادد و جوف 0 0

 دقي نأ دب الف: ىهو مه فنا ىفو قاف ” الاىفانءلعتلا دلا ىنءيانتانآمهمرتسهلوقو هير فر ءوسقت

 نمسا ىلاعت هب نيقراعل ا فرع زم. ًءةدِسَقَتلا نال دتاقلالم هنوكك هةالطا لع او تمارا

 نوذراعلازدش»ف قالطاو ا قالط !ى دعم ىلغلدتاسماف لذ ادلاو هحرا1لا تان< الا“ هبقر 1

 هذهبىلواقحلاف مونلا مكملع تيراتال هاجر عطقف هقح ىفءاسا ننام قولخ اى لكن يعور 1

 مد-رلا تعطشناامؤز هزيعالا اهعطقأم م-رلا عطاق نا كعشنالاناق هجر عطقب هتقحن ىف ءاسأ نأ ةفضلا ||

 اهب لهانلا بناحنمو.ةلوصوم ه.ئاج ْنخ ملانعلا دنع ةلؤصوم ىهذنهالا سفن ىف ةلؤ هزه م>رلاف

 سها ىلء هللا ىلا [ةعوجز ل دي له ذاكلا ىواعدلا هب تعقوادمم هنن ركض: مالا عراد ةعوطق#

 سدلماتااو هلا الا عوجر لاح ىو دكر ااا ىف ىو عدلا لاح ىف ئه ىه هني وع لب هللا هلع نكي

 لوزنيعلا ىدحاديزف ةفلتروصاييفةيدحاهب وهلي مام الؤزيمت نمعف دحاوالا غاموزيتقللالا
 دو-عولا ىف هيدا الا انضرفام هناف؛ئ + هلع .ملووعالا منام هنالئث *نعزمع .لوهالادوجولا فنكي

 هردص : نع زهق هسأر ودجر نع ةئيقمهدن نافل ان هرمغال ذا هربغن حي زيت ,هكماقمال هسا دخا عمو

 يكح ادهم اف هنم ةؤق لكو حراما نم اهرب نعةزيقم هند ةنح راس لكو هنبعن عةزيقم هنداو

 محال | اذكهف اهل ماةمالؤ اهفزيَع الة دح او نيعفرودل !تزمتف ىرخ الل سمل ل و ىزخالل سيل

 انرّرقاكض عبي ءانضعب انزيمات انكلو انن عزم ع نمالوُربع رزم ماسي اناس دس ازال ءاضعءالاكهلن مو

 يي ام ا اا 7065-6
 تداذن"الو



 هيهتلا مهدعب اع هئاسفاخ ىلع هللا نم لزنت ةمهلالا تاعمتو لا تاازامو هنمةئثر هد اورو كلذ لبق ا
 نيح ىلا هيلع لزنملا قلنا كلذ ةماقا ةّدمّرشلا نم هاكك لذي رفكن مدعو اموربخلا نم نمآ نمو
 ' ]| فاذكساو تاماذاف مياعلزنت ةمهلالا تاعبقوتلا لا زئال هرعةّدمءاهتنا ىلا هتةالخ نامز نك هنوم
 ْ تع نأَىلا هيلع وعم نم نولوسف هباصا نيب ىروكسعالا كرتو اكد فهنا ن م رول امنع

 || نونوكمش هنع اناون يقم هللا نافع اىفللتا تاج ناك اذاالا رخآةفيلخ مه مةيفالوسره دنع نم هللا

 ءال ع نكتملا يل امون ىلا نيئمّؤملاءا سعاو باطقالا م هولاء ءافلخ. .مهننأ ال هلل ادنع نم فملجلا ع ءافلخ |

 اعداك ةريصن ىلع هللا ىلاوعدمق دوه ُثلاو نيعلا لهثأ نمنوكمف ءاطغلا هنع هللا فكي نمباوثلا

 ا ناكل سو هب هياء ىلم هللالوسر دمي عّريشم نوكسجي الن أ ىذ:ةادقنامزلا ناالولو لوسرلا

 ٌْ ناك اك من نونوكياؤاك مهناق لسو هيلعمت ا ىلصهّننا لوسر عرش الا اونأي ل ناو نيع سم ءالؤه
 ٍْ ناك ىذا ا لوالاةلزنع هنو ومما ىف هب مكس اذا هليقن مع رمش ىف لسو هلع هلا ىلص هللا لوسر

 : هللالوسر ءافاخ منا انلعةمالا هذه ىف كا ذمتنا عنمالف هرّرق ناو كلذ ىف معة فيلخ هلال هلق

 || تارقلا ىف هنعلافاك ملسو هيلع هللا ىلص اعدام ةريسص» ىلعمتناىلا اويغدناورإبسو هداه تلا ىلد
 لأ هللا ىلصءءاعدنا مث ل_ءلا الا انثروامان ةربخاو ةثرواناعسو ىنعبتا نموانا ةريصن ىلع هللا ىلا وعدا |
 ١ لاق مث هسفنقوقاف ىف هللا تانآ ىربا هرمدبو هللا مالك ععسبل هعمل هّلئا هعدع نا ف لبسو هنلع |

 هرصلو معمم ب تنكىلاعت لاف دقو نيدراولار هو ه هنا نافرم هبلاو عمسلا ينعيانم ثراولا كلذ لعجاو

 هديهماعدف هرمص)و هرععن نيعوهىذلا هنمثراولا ىلسان ناك هرصبو دبعلا عع تناك اذا قالا هيوهف

 نر تادا 0 - هيلع ضبقي ىحدل نوكحتن ا ةفدلا

 ْ نيرا 0 اريخ هلام نوثراولا هلام ىذلا ردا است وهفمييلعهللا تاولص لسرلا اوعدتم مهو مهئافاخ
 لئهونيزكاثلاو نيرباصل ارمخ لثمفاضم بوب: هريخ لكيف ةراشالا ا ذكهو ثراو هنا ثء.- نم ا 1

 ءازحا نم ءزس ىهو تارشملا اضيأ ّةسهاالا تاعيقولا نءودرو عرش ىأ ىف هللا نعدرو امهم كلذ ا

 لحرلااهارب ايؤرلا ىهو هبلاهداببع ضعب ىدي ىلع هللا نموأ هيبلاهللا نم ٠ نوكتن .ااماف ةومنلا ا

 ا م> ناكح نافل سو هعمل لسع هلوسر ىدي ىل_ءءايؤرف للان مهيأ ءاج نا هلىرتوأ للا |

 هملا لقن امابن ٍدلا فايع ناك ىلاديد سلا ةروصلا ىلع لوسرلا ىرتنأ طرتش: دب الو هن هندي يفت دمعت ١

 العلا .ةئلاروسكمماريطسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىأرنا نات 2 هدنع مص ىذلا هجولا نم | ا

 ناكى | ةرودأل ارياغماباشوأ اخش هارو هللا لوسر هنا قق< ناوئنا ذوهاس5 ريالا اًدهبهربلناف | ا

 1 بدا ةءايسا قارلا ىريواةرو ص عيقو ا ل فيصوابم ديزا نيح ىف هآروا يلع تامواسدإ ٍدلاف اهلع ْ

 ْ ةعقبلا ىفاما عرمشل نيعقارلا اذه ءارام نوكيفهننا لوسر هبءاج ىّدِلا يلا هلك كِلَدْف هعمم سقت نه |

 لإ هدهف كي .ءاجناف وكمال كل ريغ عوهللا ىلاو ف ارلا لاح ىلا هاريام عجري نأ اماو اهيفهاري لا |

 الاول همكح فال هب لومعملا مصعأا لو.ةنملاربخلاب تبان مكح يدل كِل د ىضتق!نا هيذخ ًايالفةروصاا
 : هيلعوللا ىليص هنو ري دق مهن اف هللآ ل هأ دنع ني رعالا نيب ناكر ةااوهاذد هيذجالا همزاش هتروص ىلعدار

 ]|| اند نعت ثامرابخالا نه نون دقو لقنلإب مه دنع فءضامرابخالان * مهل مدع مهفشكف لو ْ
 : هلع ضرعف مانملا ىف لو هملع هللا ىلص هللا لؤسر أر هنا صاع نعي كر دص قرلس# هركذ كيل ةئل اد ا

 هبلعهننا لصركتآو ثن داحا هس فاالا ٠ نمملسو «بلعوقلا ىلصول تنك ا هظينح ىف ناكشد دحفاآ |

 1 ناطييشلا ناف ةروصلا بلع بسرلام ةيفعالا يق ءاردتظ ماتم ايف ولس وا اعوللا لصد ءار نك قدام لسو 7

 تارمشي اق ه هارةرمض> ىأ ىف مار نك ايصواسح5 روصلا موصعموهق الاضأ هنرود ىلع ل

 ْإ 2 تدروادا ا ها الآن ٍِ ل هشة لتس 2

/ 
 )» ل



 "م

 5 لام

 5 اردسو نيمالاح ورااو هو اريشم مانو همن لعج مهسح نم مهريغ نود ةءامالل مهكشرو موم دوو

 حاباو هنم اعجب قالنا نم امه امو ضرالا ىفامو كاف ىف ماس بكو كو كلم نمت و عدلا ىفام مهل
 نامسهملالسر 1| لعل تائيبلا تان . الانع ءافلخلاء الوهن“ اوه أوف و رص نر ضرالا ىفام ع. مهأ

 مهل عرش و قاعتلا ىهسي هجو ىلع ةمهلالا» ءاعسالاب اب مهسعرفف م ا 0 3

 نمدحالزوعال اهينوصتخ اد دنع نودهقن ما أادوؤحا مهادحوا عاارمأ ؛مهعوفنف ١ ْش

 موةبعرو مه اهب نوأمعي عذ ارشمهل بصن م هيف م منو دنقيالو عئارمث ,مسنألا هوندا مهاار

 ىذلاهللالْز: أ امدودح اولعيف مهتسعر اهوعهسل ,_ملع ءارفلا اهب تلزنكل ذاينك مهأ بتكو

 لزئاماهتموةاروتلاوغ وىلاعتةدس هنتك اماهتف ارهجو اًرساه اولمعيو اهدنعا ونت ماع فلا ١
 وه ومظعالا ارتذدإا نم لوما هشرع نم هللا نم لن ئذلا ن رونكملا ناكل نم موياعنيمالاح ورلا هب

 موب ىلا ان دلا ففي رصتلاا هب عقيامردق ظوفحملا حوللا ىف هنم لّقنو هشرع ىلع هعموهف ندملا مامالا

 هلك كلذ لزنا ٌثلعو لحاو قزرو ىنارتفاو عانتجاونوكسو دكرح نم ملاسعلا ىفاغ نعني ةماسقلا
 ةمّركم اةذخسدق حاورأن يرهطم ةررب ماركة رفس ىدبأب هل عمسو اندلاءانسل ا ىلا تونكم باك ىف |

 هر تءاحاموول_سرو هيتكو هتكت الفو هللا, نيْممّوملا هللا دعوا ةمهلا تادنقوت اف ةرهطم ةعوق ىه |

 كلذهتتاىونو هقاخ ىفهتنا مكح نم موملا كاذ فن وكيامو رخأ الاثعبلاورخ الا موملا نم دلسر

 مهقدماك مهفكلذب همكجالعف هدسعدنع مهتدصبل لمروثعب ١ ىذلا قلع اةروص ىلع: هلك |
 ءد دانعل هروهظ ىلع ضالا فقوتفر فكن مرفكو نمآ ند نم ١ اقتان الا نت ا

 لدفل ىف مهلغج لْضْفا ول دعو كح و لصف ا ذاق ميلعل اب عل اوهو هسفلب همك مهب لصقل ا ىلوتسف |:

 امص ديرباريصحح ني رفاكلل هج انلعج نجنرلا نع-وهو ريعساا فقدرفو ةنللا ىف ىبرفنيةيرف
 ىلوسو ناوض رار ادام اف ناوضر رادلا كلذ قو هتماركراد ف دعس أ ىدرفلا لزني و هءضمدرمصتت |

 سقلاق هنع تددشاذاني#لا تكلم لاقي ديد اهانعمو كلام نسل ىهىتا ىرخالارادلا

 اهءارواماهنودنممتاهئىرب * اهتتقترجأت ىنكاهب تكلم ٠ هنعط فص( ميطلمانبا ||

 هللادو د1 نيظناخلا نياماعلا هللا دنعربخلا نم نئنمومأل اجتاعنقوتلا تازنق ىك اهي تددش لوني

 تارباصلاو ني رباصلاو تاوداضل او نيقداضلاو تاتناااو نيت اَملاو تالتملا ونيسلسملان :

 مهجورفنيظق اه اؤ تانمئاضلا و نيسمتاضاا ردنا ةيش ورع اس1 او تاع ونيعبشاطناو

 نيدماملاو تادياعلاو نيدناعلاو تاس اًنلاو نين“ انلاو تاركادلاواريثك متنا نيركاذا اذتاظفاملاو

 نير الاوت ادحاسلاو نيد اس !اوتاعكارلاز نيعكارلاو تاتا او نيكنالاو تادم امعاو

 نوُمادا-يلعو نوعشاش مه الص مه نيذلاو تايهانل اوركنملا نءنيهانلاوتانعالاو فورم []
 نماسمف مهماقا امهناعقون ف كاع ذو 5 «موغلل نع مهنيذلاونوهانان معمهافو

 راد قع سودرفلا نور يذلا نوثراولا مه مهنا 2 قوتلارخا فمعرمشلا ”اهدمح ىلا تافصلا ْ

 سدةنو ىلا عت مسهنع ضار ' هنا عبقوتلا ىف مهريخ ٌاوءاقيلان مهن رشق نودلاخاهمفوه هللا ةمارك ا

 هلع ىفقيسال مهن عقا و هنأب هلعل كالذي مهيلع عطقف هنعنوضار وهما ريخأف باطلا ىفمهنع بأتم

 داو ديد.علاو د.عولا نم ءافلخلا ةنلا ىلع فععلاو تكلا ىفلزن ا هنامن مهم كلذ عوقد نم

 | ىدتعاو ل ظو بذكو لرش او دو هنا لن ام ضعنب ىأ ضعبب رفكو ضغبب نمأو قفانور فكن م

 تافصلاه لدم. ناك ن مهنا عيقوتلاف ريخاوريداو لوو بياع ضرعاو دعو تااهيوخاساو

 |وهو برقي هلاقداكك لذ نم تبون ىلع تامو است دلا ىفاهنمءتنا ىلا بات ماس دل املا فا هضعسوأ

 ئأتانسح»ث[ امس هنا لدا ادالمع لع ىىح هنود عبو ىف ىسذو هل مسق ناذ هنع ضار

 1 ل عج ةرفغو )عقدا لدبف انسي فرصتيداععوسلا ن نم هب ف مدت ناك اح |

1 



 . عا

 ماك: لادا رم فالخ ةريثك اعم حالطسالا ىف اهنعضت عم ةملكلا| كاتى ماكتتما دا ع لع نافيا ٍ

 ةريثكه وجو اج قه دنع لح او ليصفتل' ' ىلع ةماكل | كلت نضماكيملادا م لعب ناو م_هفل ا كا دف اهب

 ئ دارو | اهاك اهدار ل جالو هوجولا كلت نم ملكتملادا رم نيمعَبل ا يع لعبالو ةضاكلا| كات هيلع ل دن امم
 ىطع ًاامناوامفمهفاا ىل طمع هن اهمف ل اتي ال ةملكسلا كإت لول دع رلعلا اذه عبق نتاكاموأادحناد 3

 روهقلاد>ا ولا نا سجأ هيلع بلاغا عمابلا دنع امي ملكتملا نال حالطالا ِهلعل اهلك اهمالول دعرلعلا
 ماكش :ال هتان اتالولاغا عسب فرع ناو هنارخ - الارمالاو ناسال يف ةماكلا إن تالوادمةفرعم نع

 الذليل نموا هقمهفاا توا ىذلا كلذف اهب هدام مهشب ىذلاف لالا ةئارق همك ق ءعملالا اهب

 فاتخاف موقنأ ب لزناذا هللا مالك اتاو كل ذدمالك فاس هملا لوم ملكت ناكف مسهفا

 لكفابت ,مالوادم فالتخا عمتاماكلاوا ةماكلا كس هدارا ام هللا نع مسوقلا يف 0 الاكل ذ لهأ

 ١

 : ا ا مهنبشف وفل“ ان او مم او

 ةيسنلاب هلل دوصةم هناف دوصتملا هجولا كل ذ هنم مهذب نم ىلا رظنلاب ةماكلل ! كالت نم يل اعت هلت دوصةم

 باح أ كل ذكو ل_ءالو مهفالف ناسللا ن نءجرخناف نايبللا نم حرت لا_نمعلا صخشلا اذهىلا |[

 5 دوصتم هلال هيف مهذ ةصاخ ىلاعت هللا مالكف تاراشالا باف كاذا مهك اردا اتاك ,تاراثالاذخالا

 هللا نع مهفلا وانغ ةلزنملا هذبه هلام قولخملا مالكو مالكلا كلب هنل ارابثملا ده قس ىف ىلاعت هل
 نمو ةملكل ا كل: ىفتادارملاو هوجولا لمص ةتوهو باطيللا لصفو ةمنكملنا قو اداقق هج لك نم

 تاكو لف هياعناكوا ّنك ف هماق ناك د هوجولا نماههفامل هرثكم اريثك اريخ وا دّقف ةمكط اقوا

 ىلع هلوأت ناو هللا نع مهل |نيبو هنيب لاح دةِهّللاَناف نار هبل ىلع ناكوا ارداص ناكر ةريصيللا ى عا

 لاق ادهإق هدابع هب بطاخ امرنا ن نءهمهفمدعل امعلو اوهلهش دوور هما تااذختي اذهل مهجورمغ

 هع ديول امروص نم بلقل ىف ىلئامالا سبل وانطو ًادصوهفناراااممآَف ىئهبلا لصون ملمهشي ملنم

 5 .قوهف ماكنا فتاروصةماكوهفّن ”كللاتاو ةوالتل اوركذا كلل نم اهوال استي ورىلاهنلا

 [ تينا ولاكن دلك 1و وكت الو هللا مهمفلاق ا” مهشبالو عيسو مف هلظو نك ناب ج قوهف ةعرطلا

 بايبالا لقثوهفارقو نكن اف مهموا رقو هذا ف نوكي نأ ماو نومهغبال ىأ نوعجسنال مهو

 نم سهنل ابد دح هل تامل رزاق فايفس نأ تاز رح "الا نع هفرصت ىتلاةيواسن رإا

 اوءمسال تح نورا :: كلعل هيفاوغلاو هلوقودو عراشلاوهىزلا ىارا اذه ىلا ءاغصالاورظنلا

 مهراصا ىعاو مهم أ نوعججربال مهف ىع مكي مص موطاخ مهناسلب هنالنولةعبالو نوهجرءالفءاعد

 ةمايقلا مويراذتءالا لخأ مهف لفتلا ماو هياوظفلم نا هلا مهاعدام | اوظفلت اخ مهنيا ىلع منو

 اننغح ورإلا انمرو 9 اهلشت نم فرعتم اهيلعالفقم اهاندجواعاوام . ولت ىلعا_:لقتام نحت نولوس

 2 ا ا د لذ | هدف ىل وس ىذلاو»ن وكي ىح اهيلع لقا ىذل ارظننت اقم عبطلاو ميلك ف نم

 هاضرأو هنع هللا ىذر لسد هكق هنا ىلون ىتح لهغقلا لهأ نم باطلا نب ربع عمنا ء تكد
 ليدسلا ىدبيوهو ق1 لوقرهلقاو ازحوم تقولار دق ىلع هللا نع مهلا مدع بيسانركذ دقاذهف

 02222252222 257لل95ل 25552555522222 تتنك

 1 «(ةهلالا تاعبقوتلاوريشات لا هول وكصلا ةلزانم ةقرعم ىف ةنامعير اوريشع عساتل باسل )<

 ' !هيطعي مكللا ىف ىذا كلمتودثأ| - ىلعلدب ناهرب عيقاوتلا ا 1

 اهيطعمت انشا ىلَعللدلا ىهف 1| || اندلاو نمرلا فلختسإ دقاهب
 اهطغت اهف ةلاح اندنعو || || ةلزانلكيناهفيثكم مكملاو

 اهيطابعت الا اهعبتع سلو ه,تمظنام ىمدتل سوفناأ نأ

 هيدا د نزالانماغر ينم درعا ءاذ اا ىلاعتدل اَنأرلعا

( 
0 
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 ْ ل
 ةئسقحلا هاعسامب فاصتالل ال نوكي نا ههسفن ىلع ف:ًافامتزو ىلع هتءاسانع ىلا |

5 - 2 5 
 رادقالاو ءاوغالا هر ىرت املك ةعارك جركل سمنت ْ
 9 أ

 ؟

 1 ا هسوكنب 0 ةّسلا لس ماوف ندي نس جنان قدامها اذه نان لو

0 

 : || اوزاجب نأ نعمهسفنأ اوسحاوريص نيالاالا ةفصلا هذه ىنعياهاقاب امو. ميج "وهن 0

 5 ةءاسانهمل !ءاسا نم دح أ ىزاجام ”هلثسملا هذهى هملع ا:منامردق سانلا لعولو ةءاسا هتءاسان# ىس

 ||| ضارغالا ىوست سلو ةفيثكر ئاصبلا نيعأ ىلع بخل ا ّنكل انلصم 1 ١
 || هوكجرو همفكامّدر فدتلا لعوه» اسأامرطانلا اذ_هرطنولو ةذخاؤملاو ىئشنلالاهعتساو

 : أ ماتم فتك ىذااوح نوكي ى>رادإاهذهى هنع ءزواحتو هلو !لاهم اوكا ذفرطللا
 ا تاوانّرلاب فرتعملا ف هسا ىلع هلنارغس دما بحاصلا ل اف اككلا هلا قهسؤنم ريودو دخلا هيلع

 | اوقنم ظفليامهلوةودواهب ملكت امالا ةئيسلهلاعف ا نم ديعلا ىلعنورتكمال ب اَكَلا دكت الملا

 ]| فشكلآ نا هللا مركنمهنا من وينكي لاق ام نولعفتام نول« اوناكن او بتاكل اونو دس برقر هيدا
 || ىف هنذأتي بنا قلساهرعأ ىذااهباصل كاملا لاق يس" ل_عاذادبعل ناريس هيدزو دقو ىطعأ |
 رفغتساو أ بات ن اف هيلا هلع تقو نم تاعاس تس ىلا هرظناو بتكتال هل لوةدف بتكا أ ةئيسلا بام
 لا اهب طفلناذاالا اه.كتالوةدحاو ةئساهك انرفغتس لو تاعاس تس هءلع تمم ناوامبتكت الذ
 || نمؤم ”ىاو نامزلا نمردقلا اذه ”ىضذم دعب بتكتف لوقت ىف ةئيسلا نوكستو ذك تلعف وش نأب
 || وفعلاراووفعل ارجنأ نيهجو نموتنا ىلعرحأ عونلا اذهلف اف هتنارفغتسيال تاعاس سس هءلع ىذع

 أ ةءاسالل بجوللا نم هبماهامل لب زملاهملاناسحالاوهو حالصالا راو دادضالا ن م هناخرتثكهتنا نم
 | ىذلاءاناهللا بحل وصحالا حال الاب هنءريسملا هتاسحاف نكي لولو نينسحملا يحلل وهبلا
 بملاةزنم ةطعلاب كود بوب 2 بحرب هلا ىلع هتفص اذه نموا نوكيفامظع ناكلا * ها دعبال

 : ةرابعزحرو اب هللا ىلعهرحا نمىلا ناموا دقاذهف هيوم بهما 4 طعن امرحاردشن نا دو ردتاغ

 لببسلا يدهي ونهو قملا لوقي هللاوةريسبك كلزانملاو ميظعماقملا نافراطتخالإ اءلط

 *+ ( ئثهبلا لصوت ال مهد من م ةلزاشم ةفرعم ىف امعيراورمشع نماثلا بابل |) *

 || ني لك همكح ىفىذلاوهو ىرولا هملعرادىذلا وهو

 أ نيتضيقلا ةمكح هتو>امل || | لقان نم صخاسانا نا
 | نيتقر ةنمنوكلا فام لكى || || همكحانا هللا عشوأ دق
 نمتودانل مواعم قلاو كاع هفرعدال د_كااو

 نيبدعل نم لثملا لاذ ع قساو هل لشملا تن دق

 1 وأ سل ىذلالادف ىعالا مهقب نم

 ا
 أ

 ىعست ذأ ومى مالك نيعست ىلع مالكلاَنأ معاهيلاان وعدتامم ةنكأ !فاسولةاولاهر ىلا.عتهتنا لاق |

 عونلاوامالكوالوق ىعستو اهباظفتتموأ ادام ىمستو فورخا ىنعأ ةموق سهام نيبسق ىلعوهوافورح
 نم ملعلا هن لعيب مهي ههفلاقيالو لي اوم ىف سدا ىذا !مالكلا لا ذفد اوم ىف سنل مالكى الا

 , ||| هيسان ..اجالا عمسبالف ةةامريغ ف مالكلا ناكل" الا نع درجت قحج ععسي لب لل اي عجسال ىذلا عماسلا |
 ىرثوأ ظفاللا ع نم هظفالا عمال لعاذاف لعلا ف صاخ قلعت وهو م هتلا حل ةدانملا ف ىذلاو ] ٠

0 
 كر احلا
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 : ا حما دج يك ل وص

 || ناو ناك لاسرلارده-ةَنمّووملا لاح ىؤاس نا ىلا همطعب ىذلاوده صخشأا كلذ هب هلباقي نا ىجش
 ه.ةوف اهردق مظعت لهاا لهج ىلارظن ,.الهللاناف ممظعَتلا نم ةلاسرلا كات همضتقتا- عيا رمصق]

 نعال ناك ناو ىلعالاو ىلإعلاوء ود لكى ”لضافملا للءجدق هت اّنا كشالو بي هلعر دق ىلع قالا :

 هللاالا هلأ ال اهال_ءأ ةدعش نوعيسو عض هناف هياؤنأو هبعش ل طاف لضافت هاف ةلزمملا ىلاع هلك 0

 هللا ٠ نملوسرلا ءازفلاهاكناميالا بعّش عبق نيذ_هنيبامو قيرطلا نب 1 ىذإلاةطامااهاندأو

 لوسرالام رطناف ىلعالاو اهتم ىلاعلاب ماعلا هلئا دن ءاهازامممر دق ىلع عماسللا صضشلا اذنه 5

 حن لوشب م0 م ل هللالوسرناك قاووسارحآ غسلبتلارسأف رو>الا نم

 هبفلزنيلامم رومالا نمرهأن عةباصعلا نم لأتسنمامناو هلا باتكصارجا هلع متذخأ ام
 1 ادار هلق هنعدّللا تود . قامته سارسأ لث ١ 0 لوسر ال ّناف هلاؤسات ارق هنف لزخفنآرق

 ةسدا ارحمني ًاهنلا لعن اف اهبل ثعب ىيلا هم هنما نم هتلاسرّدر ندام'او هنلانمهلئذلارخالا ىلغ

 رحآن مهو اوءلناماوخلب همام كلذ در نم ددع ىل_عهّللا لعاضت أ هرجأة راس حامف باضمالو

 الادب لمعلا بلطي أب ءاجام هناف هقس فانا امزلاعا وأ نمع ون هنافةادعلا بئاصمرحأ ب اصلا ||

 لوسر لكتل هيءاقولا هللا ىلعهلك اذ مهو ةيدرلا' رح لو_سرالف ىدعدق" هب لمتعلا كري ىذلاو

 هلفهمل اراد ىذلا لزتملالاةوصو لست تع رام وعد هلث | ىلع درج : نممىناثا!عونلا' د

 نع تكون هللا نامت ”لذافملا ىلع هيف سانلاو ةرحهلا ىلع هثعب ىذا ثءاءلار د ىلع هللا ىلعهرحأ

 هكردأىذلا تواانتوفل ارسأهل نا هلوسرو هللا ىلا ارحاه مح رش هنافرتجالا نم هنطعيانعفهلوسر
 (| القاعام لاعتوعىذلااذ هناكن اف هلعةيدااق 3 رحاهمىلال وصولا قمازر ىذ!اوهف هللا ن نءكلذوأ

 قش رسما هن أ ن نم هقح ىف لخف أو هف توملاب كلذ هلل دحدقو نوكياش هتيؤرو هللا ءاقل نموظعأف' .

 ْ ليدبتلا عب رسرطخ ل < ىف هناكلاؤحالا نم هدلع لق امائدلاةاسطا ف مادام ىرديإل لاف لصب ْ

 1 نءباطالان برع .رع ىراتفلا هي رخام ناس! ده قسوم جلال جو

 || هيردش ه تناك. ندىونام را لكلامناو تاع تلانلاعالا امنا لأق هنا لسو هيلعهللا ههنا وسو

 ا هرم اهحوزتد ةأ ساو ابمدب اس ذأ دير وه تناك موت هلوسرو هلل ىلا هنرجس#) هلوسرو هللا ىلا 1

 ةنللا ىف َناهلوق تح لخ دبا دهوهاسغو ىط هملامركردقرو> الا هذه ىلا فاضت هنلارخاهامىلا ا

 ىعيةدانزو ىلاعت هلو تحونيب را نم ىندعي رشز ىلة ىلعرطخالو تع نذأالو تأر نيعالام ا

 نم هريغ ىعجالااذهدك اودحال قطا اهتعامةدان لاو م_ملاسحا ه هاضتفاىذلا ىنَتسُْملا ىلع

 هيضش , دقو بوب وربع ن نم مركحلا هضاقي دقرح الا ّنأف بوبولاودو عوقب عرج

 1 هللا ناريسللا ف مص لفاونلا ن نم هللا ىلا ةن او ةيرقلا ىف ىلع ضن ارفلاّنااك ىلع وهو بوجولا

 برق دمعلا لازءالو هيلا بحأ هإ_ءق هلع هتضرتف ا امءادأ نم "ىلا يح اثدحأ ”ىلا بوه ةنام لود |

 داما :كنظاف زئاونلا اهنا | دهقهرمعنو هععمت زك هدحأ اكاذا هنحاقح لذاوتلا ىلا ]1

 قااديريفمد_ةنامفدا ذةروصانم د فو هرصبو قلسا ععبد_,علا نوكيتنا ىهوضئارفلا ا ههتنت |

 «دارادعلا دبر لئاوتا قو لهو ةنل هللا ىلصد# قحىق برعلا هتزك ذماقما اذشدو دنعلاةدارام' ا

 دسعلافاصتارخ الاهحولاق ر قولا نوع قللا فاصتاق هسلاانندذام ىعمرهظ و قحلا

 ءاسأ نمع نع نموهو هللا ىلا _عدرخأ ن من ثااثلاعونلا 5 دووم حرتتلا ف ادهو وكانا

 هئددلاةءاسالا رح وأ ناك اف كاننم د هناقهملان اس -الاب.هينا# ًءاسأ ٠ نملاح ىدد صو هلا |

 ىزاعنا 4حايأد قاد افةملاع ةمههلن مالا ماقملا اذه ىف لصالو اذهالا مصاب انهدا راف

 ها 0 ,ا/



 هتناوهامالا سيل باقلا نيعّتا لوةنو عجرن متل ةعف ح دقبانناو اذه لثس هنامي ا ىف ح دسةيال نكلو ْ
 ساموهةملاودحاو ىتسملاوءاعجالا تددءتناوارخاوالواوءانطابوا رهاظلاعلا لاوحاىف هبلع ْ ١

 ةمولالا» امسالاناف موهفملاوع ديوأ ىعسملا وعدي له وع ديام ىردياماعدات”عادلا راضفدحاو 5

 < ىلاو -ال!نم موهفا نيعوهام ماعلا نم موهذملاف اهددعتل لقعت ين نمديالفاف از تدّدعت ام

 ريبكلاالوىلاعت الو ىلاعل االوزيز عل الور داقل الو ملاعلا نم متوهقملاالو ماعلا نمع < ىللافلاءااود

 هنم موهفملاوهالوا هل مساوظلهق ادهم سفن ىل ىعسومخلب اذ ب هتيعمالو هنعااذه لقن وربك الو

 نماهلك ةسهلالا ةدراولا مسالا هذه ىفهلانتكر اشمرغ ةينوأ <ىدو وتسع هنمموهفملا لهو

 "هل ثامملا عفرتال موهفملا ثخ نمءاسالا هذه ا اعطقلعتفاهننو ىئنن ”لث املا عفر مسهالا ىفام بع |

 اراخ د_ةو انرح دو ارا اه را رك

 ارا راه دقو || اننع ىند عاد

 : اراد" ىئنع ددقو اراد لزياع دقو

 ارادام شح انزدمف ١ دساح اهتكسي هل

 را مو لاق نمو: ىقدأ ّك

 اراغ نم راج لاحم كإمهلام لام

 ارانلاهراد تناكف' || |[ فن ىأنميئدانو

 وهو لزنا هسفو ميقأ هبفوهالا | را دىفنيعاموو ىلق هعسو دقؤرسهنإ هبو عسأ هيقالالا ار اد قنيعاف

 رصبي ىو ععسن ىف بسنلابوأ هل 'الانعع-اذأد هيقنكق عون ورع انتل اوهف هل ن نعهسوهب راسب

 ه«فاناو ىدعةروصلار هاظّناف دئازلا ان و لصالا هناف *لفاتلا< فوهذهن رصبأو هب عم” كلذ ىلع

 رد ىو عع ىف ا هلا

 ١ كاف بلا مناك ن خي 6

 3 اونمعا او بتملودل افاق

 رطان قاف قدس, نفع نأك نم
 نياق اك جن ا

 < ( هللا ىلع هرخآ نمةللزائم ةفزرعم ىف هن امهنزاو رشع عباسلا بايلا)*

 هم رص ىذإا هللا ىل_عنكل ا قىفحم اهرحا ةلا.سرلا نا

 همزلت_ب لزبمل نوك ناسعأ | |[. هيّتماكىذلا لدعلاوهاذه
 همكحي نم ىلع قح نم ناك دق || ١| املي زب لما متصأاو وفعلا
 هههفمتسسا نم دنع زنك هللاو ةعورزر ةيصصتخ ن أ وفعل ١

4 

 مهلوسروهللا ىلا ارجاهمهش نم حرس نمو لاوو هللا ىلعهزح آف لصاو:افع نق ىلانعت هللا لاق
 اموم_مءالاولاو مما هاسر نملوسر لك نع هاك ىفّللاربخ اوملنا ىلع هرحس! عدو دف توم ا هك رادب
 مهادغ نأب هدابع ىلع ةنملا هل ىلاعتهنناَنا لعاف هللا ىنعالا ىرج |ناهوغلب امفرحأ نم هلعمكدتسا

 هللا ىلسص هلو ءررسأ عجب نأب مهنع هللا اهتعضيق لو سرا ةوالخو هنن ار كش مهبلع سوف هلسربنانميالل
 ىل ص هلزرتاو هر هنا مه | د هامل هلّدو الا ٠ نم نينمؤلا ىلع بح امرحال | كلذ قذو لسو هيلع

 وهدا ني: مولان ءهملشخ ىلناع جعار او عدنا رباردإلاة ابد او هةلزخم ل_سو هتلع هللا

 ىلع خمفبتلارجاّنا لاف مههعن نم ايس ننمؤمالو دامب صن نر يغ نمد سها نعىلا عت مك و لا

 الالوسر لك نم كلذردق ل_ءيالوءاساف اسم هل نيفااخلا هَمَما نمو ةَسْم لا نم غالما ١ ىف هلان امر دق
 دئحاولاعودلا * نيعون ىلءوهف نون هؤملا هيدلب اةي نا ىئش: ناك امه هءطعن ىذا ااّماو نيعتيالو هلا

 ىلء



 ْ كاذفف مالكلا ف سلام م-ظنلا فدا لع هبف هبل نا تدر أ امر دق ىل_عبابيلا كلذ مولع ني

 ليدسلادصق هللا ,ىلسعو مظنلا ىف هتركذام هملعوهاعادلعديزتف باسيل
 00 0 2 ل ل

 * (بلكلا نئعةلز اشم ةفرعم ىف ةنامدرلأو ريشع سداسلا باسلأ) +

 رظاتىقد رطلإ تاداسوهيلعو : رظانلادوجولا نم بولا نيع

 رشا دو-ولاوهذابلقنمو ايلقتم اهيياقتىف هرتتاف

 | راسئيدحّت الاوىضاملاو (| || هنقو ني اعبام الا ام

 : رصاق متكح-مو "مث علام نئاكب سل ناوك الا ف فرالا

 رادلا ييلعلا اناو انئابعأ || || هيترهظىذلاق+اوهاذه
 رياغم مث سلو لوقعلا ل مكلوقع هعبت لو هام تآوول

- 222222 2 2222 

 | بولا |نئمطت ةبنمؤم تناك اذا ه.اهرك ذىذلا هّئارك ذب مهمولق نئطتوا وذمأ نيذل | ىلاعت هللا لاق
 قااةروصناف هبالت داو لاح لغتان ما نا ملعتو سافنالا عم يبلقتل ا ىلا نكتفابلقت ىف

 نامعأو تاكمملان ابعأةفالا ق 0 !بلقتالو ببلقتلا ىفالا لا جم الواهل عاب! الو قدضلا ىطعت ال

 الا لازاف نأكث .ح ناش ىف مول لك وهذ ى هانس . الاسم ' ”ىهلالا ببلَعتااف اهلدبامنال تاكملنا

 : 0 > هبف قا اوهو رصيم اللا دآلا عقيرممبل وال !نيعلاف لاك كا نا نملارالو نكصذم

 هنلا | نكس ودين امطافامتا دهلعفاهتاد بيل ةلارمصب ًافدنلا ن كس دقق هلعاذاو هلع دفا ىمارسصنأ نمو
 لازبالف هيلع هي هبيشرو هيف همطعبام هنعحرخ امو هعقب اهق هيلق ىف هيررانث اىلار اظأ سفن لك ف وهذ

 نا سعأ قل اذح نم سبل هوغو ديد بنل فو ف دي دج اعف سفن لك قواقع

 : ىتوفيذ ديدحلا قلختان لعلا نيبو و ب لو < ىذلا سنالا ىف عفر رايأالع دز بر لوآي نا هسن

 ىلع سببا |امل تال 5الولو لث اهتالو هءاّجنا اال ٍس مابا اوهياعأال دوجولا ىف ل_هحريثك ريخ

 لأ فئاوطلا نماذهل هتامو ناش لكب سفن لكحوف ملاعا ! ىف ىذا ا ديد_ا قللناد_>-أ
 ال اوبرا مهتكل «لعوهام ىلع مالا غلبم هسيفاوغل لو در نامز لكى فلانا ديديتب نولئاسقلاالا
 الأ مالا اورافاضنأ ءالؤوفهسفنبهلءاسقالام لك و هو نينامز قبال ض رعلا نأ نولث اقل براقاك
 || دحاولا عضوملا نيعضوم يف مالا نضعب يف براق هناف «"ينالقابلا الا هبلع الاوهام هشاوغاب امو

 : نيعوجام قع ككل كلذَوا فص مقا ىلاس بش اف هلوقو اهل نيعال ب شامخ اناوكالاينهلوق

 لوشن ع زيمتامتاوهيلع صالاو مام هل فل لو اضيأ براشفاكح ىل طعا يا ارخ 0

 ا ماما -قاثكلا هللا ديعانأ ساسفي تي ًارواذملودءال ”ينالقا ءلاو هلع نيسع هرسدن ؤ قالا عمنا

 اندنع هبلعمالاوهامول تلتف ةيولالا تاهصلا ىفامون ينل ا دقو ب غلا هنامز ىف مالكلا لهأ
 : لوقأ انى لاةفهملااوب 5 نابع ئثف مهفااذتوأ نيملكتللا عم تنل هايف تنأ كلوقاف ها تلق
 ا نوك اماو ةعانيلنا دعو ىدتقدت مدي الف مص ىعسملا تاذلا ىل_عدئازلا ثا تااماىد د ءامتلل

 ىلع لملدأنأ هدنعام هبجوأ د از عب 0 لكلو ةريثك ةقلَ ماك أ اهلّمد جاو نيسع ئازلا كلذ

 وهفالل داو هريغ ىف فاكس ن ا لئلا مزه ف ىدنع ف اصنالا امه هرثك لعالووس دحأ

 اذه لهأ ب بهدم ن مان ديسان تلع دقاب هريغوهالووهوهام لوقنان اريغهنمديال رئازلاو ل وخدم

 . 00 لع مَا ىل_د هللا لوسر لاق ام كل لوقأ هللا ديعارأ ايدل تاقف ني ريغلا يف ناشلا

 نععجرأ ردقأالو هيلعتامف سلا كموتاال قلاش تاور تصأأانؤرلا هرعيعت يف

 ٠ْ تيدعتف وق ذه هلا تره كمر !١ لهأ فال ناعم كملعوب خفر ىلهتتا قالا الاب م كيا
 م ىلغاقلا ل د نمميسشأف نفل عوهو مرتي أم هنا هسقن حوت ذاب عم هحسععت مد هنديه 1 ي نمو هفا هن اند

- 



 يعل نا ااا ل و

 '.ثارقلا ف لزنوهفترضن ىلا هاوقرك ذو هديوهرصصدو هععج تنك لاق هنا هللا ع نِع لومنلع هنا لص

 أاغاو دسجو ها جن االا دهسل سل لمعل او نولمعت امو مكتلخ هتلاوملوةوهو: لوف! ذ_ه قيدصت
 !ه اوققحلاف ىلخ هلل هنا هما فاشملا ناشنالا نم هرهظد ىذإ|لمعلا تاريخ دو هاوقل هيف لمعلا

 .نوعرف هللاعف نيملاعلا برهللا ىلا نوعرفاعدامل قدا ةيهاب فب رعشلاف ملاعلاذخأف ىسوسامأو

 ”نينقوممنك ناامبني امو ضرالاؤ تاوعسلا برسوم 4لاقف ةسيهاملا نع ءالأ ب نملاععلا برامو

 فني رعتلا ىفملاعلا ىمومذخًافَلادلا نم جيمصلارظنلاولبلدلا هطعنأم م ك,واق فر ةّدسان الوتد
 .ةناالا هي هياجأامق ىموم عمقا ن الع دقو نوءرق ل انف هتان قالا ندنعل سرا قمل ةيهامج

 املأساف نيملاعلا برامو ةلوقودو هلاوس قباطامب قوام اهنم باوملاّن الم يفخساو نب رضانلام هوأ

 ,ىصقةيهاملا نعهلأ »نو ءّمستالا هموقل نوعرفلاقفلاؤ باب اولا قباطفنيملاعلا ركنالا
 | نلوالام كنان برو مك بر ىمومهل لاسقف فاضملا بزلان نعءالا لاس اموعو مهظااغذة.فاضالارومالاب

 كيلا لسة ىذلامكأر والات نوعوف لاف ىلعالا مهيو هنا وة دوع ا

 ىنوم 4! لاذ باول ا اذه لثع ببحق :ىثةهام نع لأسبال لقاعلا نال ءارتع هضرتسدق ىأ نون

 .نولقعت منك ناامهننامو فرغم اوَق رمدملا بر ٌدورْعل ب ربنا سام ةالاحة برقا
 .نيعوهزبخا كا 3 ىف سعّشل | قورش لاح نيعّت الكل ذو م سل هنالز ام امهتب اموانهلّ لولو

 ا يش اما بورغوءاوتساو قورش دح اوزيح فا: مدح و دكر ح لكف اهبو رغنيعو هام اودسا

 لا | ىفهاثلصفام نوذرعبال مناف نرذاخلا ىلع هضومغل امه امو لاك هنكل امهنبامهف لاشي نا

 ::ل ىلع مهلا اف نولقعت منكن ا مهل لاقت م فرعلا ىف فور عملا برغملاو قرشملا,ءانخل ام_مءامو
 هنألادج و لام اسنالا قا فرعاخىلقعلا

 هملع ثنو اةملع نق #2 هيلاانموانبلاهلق

 ضرالاوثاوعسار طفىذلل يهجو تهجو موق ىلع ةخل ٠ هان هنا هلل اركذ ىذلا يه اربا لاعاذكو

 فرصتي عام ا نمو ق-هنطابو قلش هرهاط ملاعل افلا ءل ابالا هركذ اخ
 هيلع مكح فب رصتف ريغال قححاالا قالاوه ىذا ا «-د:طان ف فرصتاف نطان نمرهاط ف فر صتالا

 دْنأ رلاةناك قي يهد نيملكتملا ضعبّنا ىتح ةنطايلا ةروصلا "هلثامم ةؤهاطلاةروصا اف فد رصتلا

 كلذ فنآرشلان هىلاتلا هولدوأ نآرقلا نم بتاكلا ه,.تكح, فرح لكلنا 000000

 لقتيس الث داحلا نوكح كلذيلا هّرطضأو 'د قوه هلثم فر تان (ةيقوطنملا فرخا

 وهورهظو هنءح رخام ةروص ىلع نك ل نامي دقلا ادهن ا مث هل دقلا باسعتسا نم ديالو هدوجو ىف
 ملاعلاةروص ىلءلماكلانانالاناكو قملا ةروص ىلع ملاعل!ناك كلذلو هلودسلفالاوثداسحلا
 ماعلا اذه نم لك الو عدبأ ناكمالا ف سلفهتروص ىل_عمداقلخ هنلاّنا هلوقوهو قل اةروصو

 .هيرود ىل_عهللا مقاختدق ل اعلا نموهوم دا تافهَنا نم لك اوهام ناك_ءالاف ناكل ناك ولذا

 اهيفرهظٌة آم قملاف”قاذروهظ قا نعملاعلاروهظن ا كا ذو نوكيا قا ةروص نملك أو
 ملعلا ف فتودو هيلعدوجولا ىف تفقوتف دوجولا ن1 اتاآرمىفاهسفنتاكمملاتأرف ملاعلاروص
 ابهلع

 "111 يكنس انلوق نملة ازخ منسم م لامد ةديعم نلملا# ةسنالا نك لو ها الا كيرف
 هنال هّقح هاطعأو قل فصنأ امن اف اهقح اهاطعأو هسفنفصنأ نذ ءان رك ذاك نهالا ناك | ذاف
 لوقي هللاو مهفافزيق هنوك' ىف هلثم هنكل هنع هيزيع ام" لئموهاقىث نءزبع ن ءوهقحس اع هسفادز ذأ

 نوط هناف باكل ذهباو:؟ نم باب لكل وأى موظنم لكى كلان لعجاو لسا دري وهو قالا
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 راي لي

 زودااكل" +. انجز ًايةدا قتال نكي الو هنلع لعالااوهام غال لو لقملل طمضا ل لك لك ىف ةفلتتث

 لبمةتاذسع سصالا سفن فت َناهلعبو ىرخالاةروصلابرش الا لكلا ى دس كلا كلذ هيلع ضعف هناف

 اهتسفمك لوف ةسفيلكبإ كب ديالو مكحاذاو ةفيك الو ةرهأم اهل فرعيال ةفات ل اروداا هذهىف روهظاا

 ثداحالاّا رهطاف كشالد مود لك اًممرودا!تناك ف روصلان 'متءاشانعت افروهظ

 كا .ترهظ ىلا نمعلا ىف ى 22 5 قلاوهنميغ ىقطاوق رم -_- كلئماشداحالا تأ اراه مدقنيعف

 ردا هّيوهيناال_ةالاف ثكواناج اك شنالو العوانيعذلر دمرياغوالعو انمعألر دهوهفةرودلا

 مسار دينا كلر دملادادعتسا ثيح نملر دينا نكيام ع.الردأاؤس كر ديإم عنج ردملا
 عجبا ذكهو كا ذ نمديال قلاب وهل عاف م ءادردملا» 0 ”ىأ ىل_عمذعبوأ لوعفف

 اهل2و تال "الاف كل ذفالخ ىلإ مست أ 5 و تا الا هده ىلا بسن

 ماظت ل١ كلذ اهيلعل يال ىذلاةروصال حورلاك اولوهو قا دوولا نيعفف تاكسملا ابعا ماكحأ

 كا سفن ىف:لامش هتننادمخس لكلاوالامخو اسحهنالا ًامشةروصلاكلتكردتالووهالا

 ىربةرمضح ىأ فو ىربام فرع دقم انلا اريام لكو مان سانلاو ةدحّو لاح ىلعامتاد هلت اسال

 ايدلا ةاياىفلازبالو ٌكإلذك ص الا لزيإف عّونتلانم مدهنعاف هنوكر ديامحربامد ع ديحا[| ْن همهسفنأ ف اوحرباخ اير ىفاورباكنيءاناوحر باس مونلافمونلا اذ_-هنماوب ١ اولا
 ليسا ىدوو هولا لوقي هتناو ةرخ حس . الاىفو

 1 "م مما دم ةلزاذم ةفر معمم ىف هن ”امعب رو مشع سءاخلا بابل

 ىفصل ادد

 ديعلا مضت امواديعهل تلف || || هما ريغ ن نء هللا توءداعأذا
 دهعلا تدن دقو دسوءالو ءافو : انلامو را ادع تحدأو

 دعوالو دوةعلاب اوفوأ مدام هير دهعفف ديعلامايق لولو

 دسقع هستشإ و هأ هسلسعل )|| اصصخما ادرق ف.اكتل ا ى وس نيب و

 ل برهلا الولو اذن باع بناح لكن م قطا قوقح تاكو

 دل1لا هقااختاذفف هلئاكو || هير فصن نازك الافدنأ نك ند

 مان دكت اللا نب هلناكحو 1

 . 3-> هلفوقولاو ى<يو توع

 فراعطو دلت دم هل” مدو

 هيلز ىذلا ديعلا اعابالا

 ىذلا ىوساسةننجحرلا فاك امو
 / دل اهل ناحح نجرلاب ما نك

 , دهحلا عفن دقق دهجاف هي مؤقت
8 0 - 

 دل هل ناك نبيل ماق نمو

 1 ده اد_باع ناتي هقأف و ١ هدسفن نيعى تان الان صدخو

 0 1 م 7 7 ت1 د رججرتتطاجظااالا ل صج

 ْ مهفصوف ني رحاد مهج نولخ دس ىداتع نعنوريكتسي نيذل انام كس هتلا قوعدا ىلامتهقلا لات

 وهاكىلا دبع نوكي نأ درب ل نف نير اد اودوانو مهمه مةح هلذلا ناو ةيدومعلاأ ن نءدو-حر ءالمهأب

 سفن قوق سلو مكامن اطلس دق لذيو موج ى م يلا هعمل أددع نوكم_س دن اق. سال سفن ىف
 كخأ ىلدبءرمإلا سفن فوداكىريغاعد امو ىلا دبع ناكل لعوأف لوما ف دتاو ملعلا كرتف هالا :

 هتمطعأ هسفأ دتعاذعنوك نأ هسفن قزيككي لو ىانا هن اعد ىلا بع ناك ذاو لغو أ لهجو هركمأ

 ةكلتافانز اا :اكوا يمفاف < رمهتمو اها اف دمو اهلعو اهلا ديس ن اكف ةعسطل! فق يرصتلا :

 هدقرتساو با.سالا هن دنعت ءارم .تلافثكوءا الاف عاقل قاهق نع ركسان مناطانسل اوُرعلا

 .اودالا هفمصتال دبعلا نادل فق: ريهلافالمعلا ىوق نيعق1لاناديؤياممو نيلهالا نمنلكف |[
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 لدالا ىلعهوابا همي ريك مشو ريس نم هم هيلع هن مكعامىلا هلدفي لي اقل اوريسكن | ىطعم

 سشاّرشلاوهلوقودولب اعل |نكّرمدل أن عع د بو مل 25 كك لو

 هنم لكل افريل لودق ىلع هقانع لئن ىالف نكميوهّرشل لوبق لع قولخا اذهفيتلتنأن كيلا

 هم دع لاح ىف هملعن ىذدلالا11ىلعالا نكمملا دجو امو مولعملل عبان معلا نانو امم دق دكا

 دو>ولا قرهظاذاىذلا همدع لاحىف همملع مولعم ا وهامالا لعام ى وااو ناك امناكرمغتو تاثْنم

 هنارد_هاابانلق امورث اهبف ماعلا همدع لاح ىف هي فص لئن مولع ىلعأو اما لاخلا كال تاك
 لوقي هللاو كلذ ِل_ءافردقب هانقلخ ىثذ لك اناو مولعدر دةبالاهلزنن امورا دقملا نم هنالالا تنقوب

 لسسلاىدموهوق ملا

 ( باث الا ىربال ةلرانم ةذرعد ىف ةنامعنر اوريشع عبارلا بايلا)

 باح فلخ هرصياامتاا انلع اراهج قا ىأر ند.

 ١ ٍباذعو ميعت نم هبقوق" ىذلاريغ ىربال ءار لك

 باخ انيع لب ئارلا نيع ىهرأ| || هدنعت احب فارإإةروص
 لسى س2 لل م )بييييييل؛حيحيحيبححححببحسسسسسسسسسسسس 2 >> 7سس7سس7077س7ست707ب ب700 0لسج7جج

 فدكااوافشكو اعرشو الةغتنثباخ اناندا موهوا.ية هل وعوروصلا ىف وحلا ىل معلا فدرو

 ْ اهعضوم سل ةفورعم كل د ف ةلدالاق لقعل ادام افريدغتلا لقي ال قا ناو ءاوس عرمشلا ىطعي ام ىل طعد

 1 نعرصتةت لوقعلا ناق دوهشلاو ىدكلا هطعبأم ىكعو عرمشلا ىلع ىبم هناك باك تمبلااده

 . قدض لهنا د ىفريغتولوئث ل: كسال هلوق عرش امو هة-ىف عرملا هب د+شب ام ىلع مالا ٌكاردا

 نمل هللا عمم هدمءناسا ىلعلا هلال وة نلاو هتاذ فريغ نأ لاس ا ق دصوهو مكمحلا اذه
 ىلاروصل اولوتعا ااهكردت ىتااروكاورامبالا اهيلع عمتىتاارودلاق هريصنو هعمم تكل اقو هدوس

 || لامعالا نم روصلا هذه نم نوكيام بش اارو نهقلاك رب بحالك هلم ا ودل اهلثت

 1 نامعاو دو-ولاق رودل نم رهظاعقاسمغقملا لزي لف نولم_عتامو مكمل هتلاو لاك ايمنتاىلا

 رح تلم 3 ل سو م ماجي م 39 0 ؟ءثاف تاكمملا

 وضاع زكر تار قل فرع ل كف طك رو تا اررلا فهو ره رب هت اوريسغتلاو عوذتلاو

 ىناعملاوهرهوج ىف ناعم ىهئرودلا ع. هلو.ق عمءابه هنوكن عريغت امء النا[ ه سفن ف هملع

 ىو ةل دسم بخل | لا الذ ىنعملاب يتعملاما.ة بان نمتاؤصااو ضارعالاوروصا كال: ىلاةيوسنملا

 هاربا احافك ارلاءاراذاف باح ءارو نمالا ملك الكب اءارو نمالا ىربالفروصل ا هذه نا.عا
 ةخاكملا ةروصلا هتطعاق هدعةروصى هرمصب ف: قارلاوهنوكقف هريدن ىلا نوكي ىتحالا

 ١ ٌلرصن وهذا انمعرهاطلا مسالا نمروصلاىف هدهشتفىوقلا عسجلو رصنلا هلماتلا تناك ذا

 تطاق كرا [مبتكرداىتلا كَل ارصيوهذا اذع نطابلا مسالا نم هدهسشتو احافكو
 ا احافك هير ىأر اذان ولا باص نا مثهريغو ىذمرتلا هجر ىذلا ىوبذلاربخما ىف دروا-ملا افك

 ىقلف ين ذك سلهلوق عم قدصيو اذكواذك ةروص ف ىرتنأ ارلوَشب هاربةروص ىاى هماسنم ىف

 ىلكل !هل نم ىلا عةءاو سنم ناف هسفنا اهل ةءاهنال ىتلا اهاكروصلاا ىف ىلا ل لوقف "لئاملا هنع
 ل ىتلاةروصلا لوعبف هنن وكتو هقلاخ ةئدشعابف ىلهتاستاو هقهنااهنم ئث ىف ىل<تالروصلا ىف

 7 ىلاعت لاك نقول_لا ع نم لو.ةلااذههل رما_ممرهظدف هرودا نوكأ ن تفس لس نداهف

 ,رهظع اشةروص ىاف لاقي هترودلا ةيسن ودلال هت بيكر تلا له نادك اشامةرود <ىاىف

 ,دودوةزودفالا هقلدترو يظ ىلاعت 4 نكي ملاملو كلذىفص الا كم اع سند الو لعاج لحرب عن



 3 ملل

 نكملا تجوا عجرتلا لابو هم جرم |عتحرتااوهدوجوو همدع لاحىف حرم نكمملاف هيلع | 1 كيس

 ةياجال ايو وبق لاس: لالا 5 لاجنمالاحاشعام انال هلاح همْضمقَت :امسسح لاس النا لاا :

5 

5 

 عقتر أ ن نهذملا نم "هل هذه ' تعف:راولف ىذاقلا مسا تدشي "هلل هذه مملع ىو | لاح هنامعت ٍإ

 زاجل ةَعق-و ازا ى الحا قلطان اف َه هع اضيأ عفترادوجولا نييتعنسراولو ماسلا : | ١

 ىلع هن ىذا راكش الا اهو نجا 7 ا ١

 هلع ىّملا ىلع نيملابم تمامل] ةّقاقح ىضاقلا م ءاتدحو هننلا مقنٍلاذانيملاوعوركتملا
0 

 رومأملا لاف روعألا لاو مهلعاملرومأملا م لاثتمالاو جرب رم ” الازؤ وعملا لأح نب م هاذددع

 لكو ءاعدلاه-:هنوكنأ ىادال لعح وعدا الاحو ضال هنئم نوح نأ لح الأ لسع

 موكل لوي تدم لاو اعلا حب ىطعا اوهف اهلكماكحالا هذهروهظ لص نكمملاوهو ميحرتلل |

54 
2 
1 

 هسقنث يح نمداح الا هلو دحاوو ف هسفنل دوبولا بوو هنمعنمهلف لباقل ان مو نم لارتْسالا :

 : دامجي او نكمل دجو اىلاسجملا جول دامججالا دوت مصولو داجعالا ق د اوب سيلف نكمملا لوبقو أ

 000 اا

 زو< املا مسقنا هب ىذا ان هلع ىضقملا لاح هلل صفاذا هنا لامسالا ديرب هناانلعف اقلطم ءاضقلانلا

 هّرمو هولح هّرشو هريخر دقتلاب ناميالا بحب قلظملات قولا تحن تقؤم مك<ك ىاردقوءاضفنإ |
 !| نامعالا بح ارش هناء ناميالا يجيانلقامناو هضعباضرلا ال هءناعالا يحن نيسعتل تح نمو ||

 نيعهنوكن مال ارم هنوك نم هللا ىلا سل هْناوّرمش هناّرشلان ناعالا "ىلع ب حين هنأ لو.ةنفريخ هنازيخلا» ْ
 اًرشش هوك ن موهّلفا ىلازوه هابعدو جو. ىأ هدوجو:ثمح نك اندودحوا عارم نأا ن احح نا دودو

 | موكسحلا ةع1!ىفكل ذىسلانلق هللا دنع ن ملكهلوةف تلق نافروعفأا قي د:رط بتعواموقتلا ْ

. 

 | ىتح مسالا اذه هل مصتالو ادوجوو ةمحالص ىضقي تح عصتال ىضاسقلاىلا ءاكقلا ةءسن نا لسعا |

 | هب ىضةا او هب ىضةملادالا هل دوو ال لوّةعم جا ء اًضلاف هملع ىضقملا لاحالا اذةاانيعبالو ىضقي ا

 ىددملار واش د صخش ىلع يصخم ىدا كلذ فلاشملا عتاون سلال عوقولا بسب تاروصلاو

 3 ردقلاوهو لما كلذ ليصفن هي ىنقملاو لم ءاضقلاف ىمدملا نم ةنيبلا ةماقا بلطورثتآ | اذا

 بء> لاق هاف ةياجالا عوق ب بتلط لاوسلاو لاؤسلا هيلع بحوا هلاف لاس نف تيقن دنقلا

 رو :امةناجالاو-رب ىئادلا نالوعدملا لاح اضتقا بمحل ا ىفرتبا ةياجالاو ناعدا ذا عادلا وعد:

 ىادلالاحام_ نيم دنع نيب ةممتن حال او ءاعد/انا.عادونا هأ ن وكي نأ ىنتقاهلاهفسد_اونأا
 ملاعلل لعلا ىطعا ناو هاما لادم وتل اهدِلارتشالا نايوةدحب ولات لازنرومأ م اورهاالاووعدملاوأ]|

 ءانرزةاكهدو-ووهمد_علاحىفقللتاوهو نكمملا نيعالا سلو ىض اقللءانضقلاو م اعلل كيسا
 ٍهيموكحملا ىف ماكان هماكح الا دودو هوما ى موةمدع سن لاوس الاوله ل

  حبرملا بيصالف ةياحالا حج رملا ف ريؤملا لاو بلا بحواىذإا +_هخرتىف ىط طعا يرملاو حجيرملا فاأ|

 لباف نمالا حج سالو حجره نمالا مج جرتالو معتجرت نءالا لاحالو لاحن ءالا لاّوسالو لاؤسنعالا |

 داحالا هلو نيعلا دوو ىف دحوتلا علف نيم هم نع ةحصتت الا عا ارهظاف ىعسملاو كل ديهنلع

 هبلاو هيفرثا مف ريو وري دوج ول لقف قلو قدح دوجو نهر رمت دقأم ىلع تاقاذاف لاحت لاما
 اضرلاب انا دةىلاسعت هللا نا ملعتل م (هسنت) نيعلاىلاالمكسملا اذدنىلا ىأ هلكرمالا عنج

 ئث لكف مكحلا تتقو ردقلاو لامسالا دارا هنا انلع هءاضرلاقاطااذ-ف زوحالام ىلاو هباضرا

 تاقتاقهنعمافنام قلسا نع ىن:رنمؤملاف كنلا سا ّرشلاو هير هئاعد ىف حاللسلا هلع لاعتمتنا ىلا سبل أ
 قدررط كس" قبئوقتئوقتلاناوزوفنومفل! نانا عفاهدهلا ايل اهاوقتواسروش اهمملاق |

 لقهّللا مهل لاق كيانريطتانا موا وقوهو ٌكضرغ ةفلا وعام ل ءوساس«ةوهاسف او ع رمشلا قاس
 د طعبلل ودام زءعتلا ىفرثالا هل لب امانا | ذه لءقر َرةتدقو ددع نس امو كو امتنا دذع ند لك

 210 22222 ا

 5 8 8 كن د ا بسم ممصندمم همجا تحت



 ىرفخنالو لذنال ىدانللا موسف | || ىزسعت قلاخيلا ىلا.عا'تناكاذا

 انا

 ىَرغاذإهلالارد_ةىل_ءىطعنن || || اقدم ينوكحوو اهلس قآو

 اًرعلا لاما ثروب اقع د ّْ 0 و ملعب ئطاغو

 ارب هر وص نم نجلا رشن هنأ ْنيعمووس سودرعلا ه«:+ ىف

 ازا مهزوي نوكسمالو ءاثب | || ةرو ص” ىاىف يدحلا ىلع ءاش نك

 َّق ىزعلاو تاعسملا تاللا فرعيلو | هدحو هلل ماق دعا ىبوطف

 امقلاكو ةقاضالا ءاع َج - مخو ماللاأ د اقنودسيعملالاس الو نا تةلخ امو ىلاعت هلئا لاه

 لاهو ىل وصلا هقنا لاعكو ىللج نم كتقلخو كلج نم ءا._ٌالا تقاخ مدآ نب |ان ىبونم ىلا هب جوا

 لذ نمر دق ىلع لل ذل !ل نال ىلامعت هل ناكن مءالذالا لذ فى هلم ساو هل هناف هلل ثمال م وصلا
 لذينأالا ال_طاربغلل ل ٌديالف هلن لد نمو هللوه ن* لدا لذ الق قلاز «ءنممظءازعالوهز تع

 تحت لدهنا'لئلذلا اذهو دهشا_عهللعال نم ليضيف قول ئربغو ا قولك فاه اري ث.ح ةنفصل انيعل

 اهيلاو لدين أهل ىو قلما تعنلالا ل ذاخ هلل ىهو ةزعل اناطلس تحت لذاسمتاو زيزمتل ! اذهن ن اطلس
 ىزيلتا ناف هل ناك ذا ىزنع الفى ردنا اماو لعتال نم مهتموكل ذي ملاعل امهتك اعلا فل مل لك لذب

 هلنا لوسرل لفوتنب هقروو هع دخ تلاع كلذإو هلناريغارإه نانوكي اسغ اوهلوه نا هقلا نمت وكمال

 ىذلا ىلا هلع سوضانل ا لوزنءادتب هلركذاملا دبا هلا كيرذجيال هلق اوالكرسو هسلع هقئا ىلص
 ةفدار ش ةءفص ةلذلاقمدو د توه ددسن موسر هب دعتو هل وح هسفن لعدام خش اموهامغأ ديعلاب لوي

 راكم لكو فرحا ىو هقلا دعي زم تافصاهفاسفسو قالشاالا ماذم عمم ةومذ فص ىزفلاو
 مراكم مال تنعب ملسو هحلع هّللأ ىلص هللا لونسر لوقت ىرتالا قاخو قح ىف قب رش تانقنص قالخ ال

 فحصتا اذا ىهفقالخا مراكمتداعف فراس ماهل نيفافانسف_بىعسملا اهتم صقن هناف قالخالا)

 لازامهم ميركقلخالا اختي زخم ةفص اذ ناك الو ىرخ هدم لاول ةنمعملا ن طاوملافديعلا اهب

 ىلع مهقهلل نونثاكلا ماو دوبنلا”ىنابرلا داو ىههل "الا عالا فلافلا ىيسفتلا ضرغلا مكح

 نم هريت نكلا هقفتالو هلئادال هللوق نم مهتدو هنسف هللو# نم موئمو هللا هلل وه نم مهتم بنا سه

 ديري بال لاهاك ةلذلابفصترإلا هلا ناك ىزتحيالو ل ديالف هتنانهقنوه ن هريغلا كل دارو جوه امشيح

 ْ هتلتناكأ مو ىزنعال هنكل فرش لذ لذءف فية وق نموراقتفالا ولذا ىلنسلاع”ىلا بوقت

 صنعت قدس ىقتهللاب هتنوكت نم ةلزئنم هتلر هللا فروخ !ناقريخسا ع نسلم ام سس و هنا الو نادال

 مادلل ىزلتا فو هغمشال ةلامطل كلف هس وهو سفن ىعا فرج ناو صخشسو- قانا
 لبا ىدهي وهو ىلع الو هللاو قيفونلااهلئانو ةلزانملاذهماسقا ترمس او مزالل!لذلاو

 حرخا فاس نمو اضن محرخاف ىناًاسنمةلزانم ةقر <««ىقةنامعترا ورمشء ثا اثلا باس ءلا)

 (قاضقن 5

 اصب ئَد سل ىدملاو رد_ةو اضش علاه :

 ىخذمو هيؤّرسلا مل_ءزاح ' دارس أم مسسسه في كدا

 اضاف هله بالا رانأد_ةأ || ادرفئم هرصعفاد_حاوأ|

 اسخظمواهرب تاياعامتا|| |[ هركن نمتسهر.اع اذاف

 : اضوعهنم نوكلادوسو ىف[ |[ هل ان مال اسس ا رامأ|

 اًضرَع ه1 هاوهم ىذلا ىف هلّنا ىلا[ سسسقامل تلق

 اضرع سالالا نكسر | || هلم_د2 نعرغاى لا



 رسعأو نودفملا لامن ناو كءلق تفةيسا لافو كس , ربالام ىلا كي نيام عدا سو هيلعتلا ل“ ْ

 هنلع نوكتام ىلع كتلعل لإ ذريغ ىلع بذك و لذ 2 اعتنأاعالا كَدلَع له قملاهللوقي ىفدخاؤتملذ ٍإ

1# 

 [ لع ىرل ادع الإ امو لاكاذلو ”ىههلالا باكا هي قمسا.الا قولذمالو ل ايلنيكحالف
 درعلا هش فقو ىذلاءا !ءاوهسلا فةوما ذهفدب <... ةلدتطك ااا

 2 قنأإ | مككتحافقطارعتا اذا
 اذك-ه ناكاذا زاتمب ساوأأ <

 | تسد نايمالا اوين اه
 مرو داي_لأن مب --رفؤور | نا اراب ناححولن ا

 مّدَقاميركلا 9 ؤ اق اا +_ةجرب ىرمشلا فربخأو
 مبهنعو هلع قادم < كدر | هدسع لعق هادبأ بضع ىلع
 اوّتك اواوثفاف ىالاءإثءاخ || |[ اومهفافقاذ ريغ ىلا سلو

 حويجحجببسسجصب

 مكس نك 1 4 ع 1

 لس بالا ع ءىلا تحفأأ

 مهو ى ا أ

 كن اف ضر اوعل !ىلارطت الكر د فلو ام ىلا مي+-ا"ىلولا اما ر ظن اف ةريصب هسفن لعن اسنالا لب ||

 همسض: يال ام ىلا ناعالا هه بجو أم فرمصْ لاس ناو نمؤم تناق نام الا احنا كوكام بس ْ
 ىلعالا لّوعتألو كم سانللو دسب ام ىل ار اظنتالو كل مذ هر وكل ذ بس تناف متصلا ماظط

 *ل_:ةغ ىف سائلا ناالا كلك َء ماي نأ باَكلا فق يسامالا ل ردص فدل اودعال هئاق كر دص ىف كوحتأم
 20 لب نمو وتو ىلا ذلكر حضي سلوا زال

 ل وبدعم 5 رت ىبسفن فخ : ل 'لاحأم لكعرولا باد مهضعب لاق قل-ادوجولا ن ةكلوسقو

 اها ق دلع ىهام ىلع تامولعم اروصن ءدهشامالا لعالو لءامالا بتكصاام ىلاعث هللا نأ |

 اهدوبالو هان الامّىلا امنارسغتتاعونت ىلع اهمدع لاس اهلك اهدهشيخريغتي الاهوار |

 اهلاحمو !ممكمو اهم اوواه دوجو هواهمو دعم ءايشالاب هللا ملعت 5 ن اه غن ىف ةءلع ىهامالا

 بيث ليع دود لا يذلا كل ذ هب رهظي ام ىلا باكا ةفاضانالا سيب اَكمانر وقام ىلع ”مئاغ
 كلذ فوذل_يوئشلا كلذ دوجو قوس بالا وة ةيقللا يلع باكل نءسووف هم دع لايف قا

 لع كلذ هل نكن اهادو+ والو اهم دع لاح ىف ةدوه مم هل ىهفا هر وكن لبق نا وكسصحلا لعنه
 معلاالو 4 لعب اّكَسلا قبسام هنا هسفن فاييامناو هيلع باكا قيس فتحيالف باكا قيس ينعم

 بالا ىلع ضرتعتال لفن لذا اعهدوجو فرهظ ّوااةروصلا نم ه-.اءوه ناك ام بسحب الا
 الا ٍل_ءلا قلعت: نأ لابملا نم هناف عزونول ةغلابل ا ةحغل اد ناب هسفن لسا فصو تاةعن أ !:* نمو
 دك لعنوك ناب قبس 4لوقي نامت ىل_ءدحأ تح اولف هسفن ىف هيلع مواعملاوعامج ظ

 صال فرافذو هسفت : ىلءدبعلا عب برا ذاق كلم للك ىف فصتاو كاست ىلا عجرافلءنىتح لاق ٌكلذداو

 نيااظل ايد اوناكن كلو مهاناظ امو لوب ىلاعت هتعمءامأ هيلع هلل ةحاناو حو هنأ لع انرك ذاك
 لارا هدو>ولا ىف هءاورهظاعالا نو مو دعم مهو مهانأع ىت جان اوروظام مهن * ا فا |

 اهلعهشاد - نأ ىلعىفام ةقمقدةلأ سم هذ مهو مهفاف لعلل عبات مولعم اوهام مواعملا اتلاف

 معلا مدةسف ادو- ودع لا نوكنيب نأ, ادق َرذوابهر تيجي تأ ع نكءاهةجعاذا ددحلا نءامو | ْ

 : هيلع م2 هوو هن” ىهاالا معلل قو اسمو وهف هل ”ىلزالا همدع لاح فروصلا هذه ىلع هوك يبو هدوجو | 0

 أأرد_ةأاو" اْذَمالضب وفتلاو ماس ستل هبا كلعفأ . هناف ءانرك ذام لعاق هيرلعلا» هاطعأ هن اذي هنال ةمترلاب |

 ةيمرطظ با وكل نا ايل ماورد هالا بالا اذهيف نكي لولو كلاحماب ازهىذلا |
 ليمسلا ىدهي وذو قال وقر هللاو مس لع

 : 1 ل 0 هل كافل رعب وانام ةرشعناتنلاتأتفا) «

٠. 

. 

. - 

. 

. 

  1ميني يب . 3

 سس سس سس ل ل ل يل ل رم يب م م لل لا

 . كج 3 5

4 



 أ
١ 

1 
8 

 0 لا قاما .رهطظا نأ بالو قولإ 3+ هنوكو ات ريال وبلا تالا لخأ لع 2 تزل درت < م
 م .ةوافاروناوسقلا موال قادهاو روسلار هاط ل_قوهنجلةجرلا لوعت نم دب الذر هاظأا ىلع

 | نولعي رانلاةب ةرباومع هن تأ ثان !لددارا اًدافروساادو+وب مهن مادو دعوت ةجراوقلا

 هنو د الذم امثم اما | 5 دإ- يبا م نسا

 له تور ء وهل يدصمدسملا نمالا ن د32 هاذ مظعأ ف تالا ىلعدريإولا ن مالا نبال ةنلسا م بعل ن

 ْ 6 .ازركب ' د نيكتيتادع ورانا د د بذل وم توي تلا لإ حدس هكارألا ||

 ملالاء_هكردال حازملا كلذيةنللا اول دولفةلانحلا ك:ىنمهجا نمدنضتت, امل كل ذو ةنحلا ىف

 .ثيح نك ناك ام ناك مالم اريسغالا باذ ءلا سيو ميالملاالا يعزل سياف تاقءاذاف اوُرَرَتْصَلَو

 0 اولا هج نابع لص او الا يور اذاردتا

 العا وعجر اهلاواوقا امن هو مهنطومئ هاهلهأ مهنيذلارانلا له أو اهلعأ ىلا ن طاو

 صابنو ود م6 ارعدعنإ يوكل لالا ةحا د نلموملاةدلف وعسر اييلاواوهتتخا نم اهل, 0

 ١ مهب ماه ام نطوملا ةذل نع مهمجش لامس مهيلعريغتف طب رفنو طارقا نم مهلاسعا نم موأ يصرع ضراع

 رم الاو مال الادو-و بح واماوامعي لولا ىدح مهسوفن ىلءاهولخ دا ىو وأ ا ض ا ىمهالا نم

 كعكاراتامرانلا اؤرايتخالرانل اوس: كا نيباوريت و مهتطو حل لص ىلعم هروبق نماورمش>و

 املا له وجو املا لهأ دب ئىصاعتبلا له توم نبل لأ امج هيىذا!ءاوهلا نم َرفيوءاملا
 مهودر لاقي نأ تب ال هنا ما ودلا ىلع قرملا عم ءاقملا نائصيالف تنأو نا ذل ءافّريلا لعأ هب داع

 هم لوةعملا ىعمال الار وضل | ظذذان ءاحامش مهجاوزا ىلا الو مه وسلام هودر ليلو مهروص: ىلا

 ا اج 110 7 كك هي مهروهقىلا م هودراداق

 هاضتقاىدإا مكحرع نكلا ةقمقحلا مهل لوقف مهسوفن ىف مويلع هر 0

 توبا وسرق ةلاصالاب هلله :رعلا نوكتف هللا زعد مهككلم ىف نوزتعمف م كسوفنسال هللان ن طوملا م 5

 ءلعان ناجم نان لا ىلصتلا ىف هنو دعومللا د_:عرلعلا ادهبنو دع بق ةلاسص الانإل نلأ ةعاد

 ناف سثكلا ىف ماعلا ىلذعأا مهلف اذه عمو ةروص لكنيءق ةلانأ اواعال ماد ل ىف نول ازربإل للان

 لسا ىدهيوغو قالو هشاواعاد هنو دك ىذلا قوذلا اذد»ف الرخا اكو ذ ىطعي كلذ :

 قدس ةلَرأنم ةفرعم قةئامعذاو رش ءىدانل ا تامل )*

 « (راثلا لخ ديإلد اكد رمضح نمر انا | لْخ درف باّكْلا هيلع :

 ةىدالوقلا لددام ىلاعت هللا لاك“ ءاوس ىل_ء كاداو ىنا: ىتؤوفانعالو ناتكحاا اوناش
 صال | ثعصا انك قاذسملا لكم اع قس نكأ ميلعو# ىلع ب ناكلا مكحمل دسعلا مالظر أنة امو

 ريما لاعاد 2ع

 اشفودو بولا مكمل اهلثا]| |[ ىونذترش باكل افوخ نأ[
 اكرصناكلاف هانأرو :

 نوكجاالا هلالا فال |(:

 امش امهح هقَف هاشيأآرو

 ,انمملاعلاب لب ل ا

 | هند .قدام ى وع نانإلو دمام وتلا لذ عأ لمعت ل معمل لدجرلا نا ملسو هيلي هللا لص هللا لوسر لاق

 ْ لاق كلؤكورانلا لست ديؤراشلا لع لمعدل مءبن تاتكحإا هيلع قي ف ريشالا ةلنملا نيبو
 ءاض:لل !ىذقي الف قباو ا مكح ىلع ىهو تاون اء لاسءالا امناو لاق مث كلذ له هن كلا لغأ ىف
 هيدل لوقلا ليدي هه .نوكتاف د ع ءامٌالا ىف هلعف ىضت, نأ هء با دكجح حتجاائاسامعإالا
 ل ا
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 || ماقملا ماقملا اذه مرح |) || اودعتعتال قلاماقم اذه |
 ٍ 2 : : ا

 ' || معارضنا هيدلام دوجواذع أ || اوعجراق ىرخا حاصواذا ْ
 مامالاو ىرولاني-عىوسمم اه مكملاهنم متحءو>ر ا

 مامال اره ءريغ زع سلف اودع هب ءازبعا اوك |

 ماقدف مهلاوحا اوريو || مة: مهضارعا وأر اما 0

 مانالا نانسللا فاو« اذا نير عسا اولاك

 ْ هنلع هللا لص لاو يهمل كب ر ىلا ناوىل اعت لاكو اوعج اق مكل مكل م اقءال برثب لهأ اب ىلاعت هلل لاو | || بح

 ا سلق ط انت“ ارو ندوهو نو هللا الا ثامو طمحم ممتارو نم هلناو لاو ته هناء ارو سل ل سو

 | انجرخ اهتسانال طمحم ا ةطقن ىلا ةفورمصم لق .هر>ووهامت اانعو>ر ناهي الاءذه نما دي ءارثالف
امءاصا ىهو الق ىسهفذ ىضالاانهوجو لت نال نت

 أ ىركممالاوةهتءن اذه ناكن و 

 انرووطد دب ربامتاف ىهدملا كب رىلاناوهلوق ىلا انر ظناذاقا طعجالانمع ءارؤلا٠ن وكت دةرورزدأابف

ىرتهتلا اطنخ لانكم نك انهوجو أل
نم نكي ملواذدوولا هنال طمحم انثارو نم موه 

 ع ا ارو

 | وغو هللا نال مدعلا قانءوقو لاحم انك نعال رهظام مدعل !ىفان ءقوولو مدعلا ىل انو اهنا ناكل

 ع هلوقنيب سلف م دعما نيبو نس هنيطاحاو دوو لودق ىو ' هيلاإي طء2انثارو نم ضحخن ادو>ولا . مح

 : ماعلاف مواعم امهم عجملا ىلإ عملا هعمن عال لب ات طمحم ,ممارو نم هّللاو هلو: نيبو ىهتنملا كر ىلا ناو

 ١ هيلا همم انقر صتفاك أم رح ايدعن دقن ملال يللا الا طر او لوال ا ةطقنلاف طيح او ةطقنلا نيب 1

3 

 01 ماقمال فثكل | اذه لئم هل ىذا ا ىدم.جلل لبق !ذهافءدنع فقومذدهشي فرط يل ادرممالاو

 || دراهمالذاةءامريغىلاامتاد دوجولا كلف فاح اسما هلا لازيالفاوءجرافابرو درمالا نوكسل مك
 8 . الا مسال ايلا ملاعلا ل ازيالوارظانهدجو !ىذلا لوتالا مسالا ىلا اديألاعلاهجولازرالو اند 9

 0 ا ما م ىرباكهفلخ ن ماعز لانلا اا طال روكا 3-2 ىذلا طا

 ناكرف ناكألو, نيعزمتام فالةخالاال راو هلع لاخلا فالتخاب ةكاردا

 روأ تيساف باق اهل انأف رودت ىلع يجر دوحولان ا

 ا || ريقفوهننوكلات ءثرقفاات || || ىىر تناكآلو ترادامتازول
 ا ْ || ريبخر ومالا كنب سبسعا دها موهو مالانالهاجاب

 ' راو وق ةيلعل.1دلاوهو || || هع عةقرفق سك عملا |

 ا لان دااةاءل !نافاروناوسقلا مهل لم ةنيح هوسفأ !ىذإ ارونل | او دجول مكتب و هندبرو لا برعضد

 ىلعاوابق الف ب بايك او ءاةترارادىهذ ع ورمدم ل_عرادا اف فمااكتاابراونالا با تك ١
 روند_>ال نوكيال ىأارو اويقاانمكصءاروا اوعجرا معها ل.ةفمعءارواذ دلاتراصرخ الا

 لإ لهأن ط.خلاو ةطقنلا نيبةرئادروسلاةان دلاةابحلا نيرو مهند عنم ارو لاف ايثدلا هتابح نمالا
 ا ة1ارولا لوو عادل فىذلا ملاروملا سطابو مهئادو نماونل اق طيح ورو لاا نيب نانحلا

 1 ىلا باذ لا هلق نمد را ماظو ةطَقْنل نييراتلا لهأو طبجما لعن ىلار ظني هرداظوه

 ْ نيب لصفلانمع هنمعو ةرهسفن فرولا ناف نيمفصلا نييالَني راولائعب لك اسود ىعسملال >الاا
 1 |دانلالهأ ىلع باذعلا دمت باذعلا ءيقناكولق هيف ةحرلاو هفوهامدل فن باذعلانالئي راد ١

: 
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 لأ ماكح امن اف دبعلا ف ماكح الا ءذهترسف ةمظعلاو ءايريكلإو ةزعلا ىلاعت هاوهتروص ىلع قنا هقلخ ||
 ةروصلا ىلع مهَعلخ مهفرصي لنيذلا م »هللا لاح رو اهمزل مدس ةورناسنالا اب يلع قا ىتااةروصلا عسانا

 هباورهظ بالو ةروصلا ىلع مهةلخ هاضتقا ىدإ| ىهالا اذهاودجواذاوتيدوبعلاوةلذلاورقفلا نع

 اسس ساعت يي د م د دو ولا نيع لان طا رئازك

 كار اذه حاتم وما هيما كفا و

 ١ ىو تفاح د ورام ورع يجر فاشل دحر هللا او>ربتال نأ

 : ٍ ىلع هءامسا اودرَق يد عامان مب ٌمعصت او مكب تماق ىف جاك ءاَسسان الواو هال نم لا

 هيلا ٌحاصو كلذ علعف ا ذأ م ا كلا او كتل ذاق ف مكل لام ناو ذو مكلعال تروص

 امم ىلاعت هعمثدعتلاو ىلا عمسول او برقلا هل قبال بَرَعملا ناقد رقاا لهأ ن ء جنك ى أ

 : رقفلابو هز ءدوومشأ ةلدلاب «بلع لخ ديامتاو هب زتملاا ءاسعس | غ نمالومللاعلا قةرروملاء ءاعمالا٠ نءامهلا

 قلخ ىلا ةروصلاا ماك ا امهايا همطعت ىتل ٠ 0-1 م علطتف هتردذوةئاوماابو هانغدوهشل |
 قداص يعطينا نأ. مطصلال نق داصن اكل ةىفاولاف ىتح ىد رطاأ لهن اداس به ذم اذهاملع

 لعحوام- هدح !مّدقاللا نشا ن ناكولو طقاثعي لسو هاإهقلا ىلصهتتالوسرثءباماذهلو قيدصو أ

 1 هلا هللا عم ناكول هناث لصالاا مكح كد ف عيتموعو ماظتللاو مالا دبة كل ذكن كب لنافاسعمترخ الا

 هيمعلق ولاة مد دازانك انتدسفاهتثاالاةهل امهقناكو ل لاهم ماظنلاو صالاد_سفارخا

 ةروددالو هسفئال هنر هلع رشاع هيسعملق قلم | ةيكدارأ نموهراةّفاوهل ذنم هتلمحو هد

 ف را نم 21101 طعبقهل ع رشاعاذ اقاك لب هند

 هللا نتمأ ىتلا لعل ةدارز نمانل هنلا فشك هللا لهب هذم هلك اذهنأك او هملع حرحال ناك امغمك ١

 ةلوحو دبعلا هب هشام عبجنا ىلعانءلطاهشاناهسلا اوهذامق مهلانتكراشم عم انملعاسم |
 ووذ ة.هل اءاعسا لكلاف ة.هاالا ءامسال | نمهب تعب ام نيو هس قرفال هءلع مسالا قالطاو هب تعنلا |[

 هل كلذاهناو هل سل ٌةروصلا همضتقتامو مه دنءةيدودعلا هيضتقت امم دو رك داممةيرهظبام لك ىف
 هلودوالا مءانءاعءاق ىلاعت هنمالا دو+ولا ةفص تداف:_اأم هتمعو هثمع ى :وسه_سفن نمهلامو

 قال ىتح اهيلءقاخ ىَتلا ةروصلاو هتلبج اهيضَتقت تأ اهاك هناا عيد نعدبعلاحرخ اذاق ىلا عت
 اذه ىلع انقفاوو نبب ٌرقملا نم هللا دنع نوكح ذي هنمع ىوس مساالو ةفصالب هتمع ىوسهنم |

 ماقملا اذهىف هللاهماهاامل ىىعيىلةفصالن .الاانأو لاف ثيح<ىاطسلا ديزيوباانضش لوقلا

 ١ نلالهلاهنا لع ىل لعابد هانا ةفا مبانتعنو قة هلل ىهف هللا دنع نمةراعماهاكد يعل تاهصف

 / هد_ئءامديعلان اك اذاف هلة فصوهىذلا ”ىلاذلا يل ستلاوهامنا ضارتءالامد- 2 اذن ةدقح نمذا

 ماس عساقاقح ىدبعتنأهل لوديو هتافص عسجب و 1١ نوكجب ةرورذلاب هذمعىوس هناذ نم

 ا روةالوداراالو نكسالو ل رحت الور دقالو ىحالو هيالاملعالو هبال ارمصن الو قةانالا هال ا نس ىف

 ءاوس هلع ىوس ديعللاه دنعلا الو را اوهالا هنيعوهام سعأ هنعو هيلع :روظالو عامالو ىل طعاالو

 |دعد اذك اوراص مهن اال هتاىوسام لكق حفردقلا اذ ب مهلعبالا* ءالعلازانامو اهديك ذيءأ

 ا لودي هللاو نوفاننملا فانت اذه لم ىفو نولماعلا لمعلفاده ل كناور تح: لنا

 1 ليسا دين وهوأ
|| 

 « ( او دبعست ىباوربتعاف ىلا ير ىلا ناو ةلز نم ةفرعم ىف هن معن راورشاعلاب اا + ْ
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 : نك اإف كا ذ نم تردهتف امهندب لصف اهل وامتهز ودحاف هرثا ىف امن وه يذلا ني عتسإلل 1!نياح 7

 ه-:+ ىرظن فرصاالانأو ”ىلع مالبساادروىلمستف هماعتإسو هم متو ظاذازاو هاون

 || حمر كنا ملغأ ال ىناهل تلتف هدي رصنلا نا تلعو دست حور ةناع تككتامىنافؤت وش نأ ةفاخم

 ديراهل تلق .كرلا نوراه نبا ”ىت ىبسلا| انآ لاق هللا كدجريت نأ | نك هل تلعف تق دص لا ةفد. م

 || بسلا تدعخاه كنا ئنايمل تلة قلاع انندلا ف كنا مارادف د لعاشفك لامس ء كلأسا نأ
 || هل تاقف مص كغلب ىذا! لاسقف عوبسالا ةدقب ىف هلك أتامردقب تدس لك ف رتخت تاككنوكلاالا
 ْ اع واخ أ دنا هللا نا ىنسغلي لاقف عوبسالا ماءارئاسنودهدحو تيسلا موي تهدخرلف

 || لاهو ىرخالا ىلع هيلجر ىدجا عضوو قنلسا 0 تا

 || هللا ةدايعا تْغَرَْتَك اذه ىلءّناعالهتلاو تلف امن دلة ا. | ىفان ًاوراخ الا ىف ىنغاي اذه كلما ان

 ان ئتع يلمع هلالوقأو ىلاعت ةدابعبالاب خىدب لغتسشم ال مايالا ةتسسل ار ىلادحالا موي نم

 93 و ى را 0 هلج 00 ءاقلا 0 زاكعوببسالا رأس نامت وب امراظلا او ىبسقنلا

 نامزلا بطق ناكس,نم هتاف كاذف ىلع اتفو هيف ناكىذلا حالا نمغ رنا لش قننسا |

 ديرب لها نع لاف مث كفّرع نم قدس لاه فني رعنملا ىل عقو لذي .تلقانأ لاف ايندلا كتاسحىف |
 0 اسرم مك ع ور الصم يعرف للا كد حراما

 || مري اتتجو فاؤطلا ىتعكر نم تغرفالف نيدلا مولغءانحا اماعنؤرةياوناك م موكل ىراطتاف

 تكسفءاج ىتمو نكن «نيرواسجما ف هفرعنام هجولا نسحاني رغالجر ماكنت كاش مهضعب ىلا
 | ىهلالا غارفلا ناك اءاو هتتااندبال_ءاو كل ذأ أودعت هتصق: ممريخ !ىفاوشا ضءبالامهريشا لَو

 غارفلا قفالف عوو لكت ع ىتا صاذثالا نداماو عاونالاو سانحالا نم مادالا ةّمسلا ف ناكامنا

 ندؤْساأ نم نالةثلاامامكل غرف:هىلاعت لوقو دو صا الأ نعال سانجالا نعنامزالاب
 الار الازادلاو خزربلاىلا نوؤشل | لّقنتو انسانل غرف هن كف امندل ا هذه ىف اهقوهىذلا

 لاحمد عارف كلذ دعب 0 الف ءئيذلكتءسوىتلا ةجرلاموعناوا لصد نأ ىلا غارذ ىلا غارف نه

 هسة: صالاوداذكد نيرادلا ىف ةءامريغولار ةّدسم تدأنأ دوج ووره_مدوو لب هزيعالو

 امو رتغال هيلع ةلاللا ثايدح ع ذل هاكات يردد أدح ماعلا نءهغارفف

 لوبقااو عاد ىلعأ | نكل ىلإةءةرخ الا ىف باطريغن ء نكح امثاد لازبالذ هي لعلا نءبدولا ||

 0 لثيسلا ىدهي وهوا لوقت هلتاو ماودلا ىلع هروهظد دمتم لعلاف ئاداألا

 1 <11 نا مرور ا رد

 [لويشتن اتاك تعادلا | توض ا
 لنو-ه:5 اي رالا رح لو انرمغلا تدلع | رغلا ةلوذل اسنل

 يومه مطار لو عار نرتتاع عخ ا
 .لوؤت هللا الامد نكححنأ ||د_.قةمرينغه_-فلاقملكو

 ليس يلام دوجولاذفإأ || هنو قيراتسالا عف رذلف

 زاقتفالاو فعضلاوزهعلا نم هيلعوهام هسفن ىفدجيو ا دبع ىمالا سفن ىفناك تاو نا سالإك العا

 رهظ ةناغاذ عمو اهو د ه سفن نم هلك اذ فرعيو توغربلا ةَصْر ,ةنمل أ لاوءانسثالا ىنداىلإ

 ا هنا ٌكلَذَو تو هلكك لذ بلط هاسفن ىف دعو رثؤد هنافهريغ قرش أملا ن 1 منكمتالكو ماقتلاو ةسانرلا

 لم 6 13 5
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 | فيلكشلل ةوق فعض دعب نم لعج ملاح لك ىلع ع تحرعأ | 4 سفن نع عفدينأ عسطتب بال نكْملاا

 أعمال فياكتلا عصام7لمعلا ىف ارث او ةبسن فاك نلواةنودل بلطي ماتحمل هلال |

 أ هع كلة ناو امك ارتش *الا نمر دنقلا كلذ تنأ تدعم تنث ناف نتا وفل ىد نم ةنوعملا ىلط

 | تكمل ناعا ماكس كلذ لكسساناقاكتف فشكلا بار اهتلا لهو ىممل|تاقعن دال

 |١ ىهف اهم فدتم نكمملا نا ثم نم ىلا ءاسنالاراثا ن نءروصل ابر هالنلاةيدوجولا نعلاىف :

 1 دوس لسا وت مواقد نكمللا مدع لاه ىف توعن نكمللو ءاسعسا قعلا :

 ماسالا نأ تف ت اكسل ءانمس [اهعمش اسما ريويلا دوو فلولا ج7

 | نيعفتنت ؟زاروضلل نو دع ور زا عتجاؤكملاءاعخال (كلذك ةسققتلا وراس قلع نكمل قا
 رش ورحاولاك مهو اذاف هلال دلا ضرعم ىف مهوع-لق ىلاعت لاك هب دوولا نيعلل ء ءانوعا هو

 نيعلا نع جلقةادوقمسءاعسا الا ىهنا لاسشف هنع لقعنل لل ذ قاسا نيب مث دبع مءا لكو بكوكو

 لاكاش هللا مس هلام نيذلا نيدوبعملا ن هناك م سس اىأوأ بكر وارصتوار خا :مماةروطصلا لجان

 أ لوقيو هتان لوي قظادا ساطرقلاى موقرملا هقنادح اولا نيستا هتناانأ هللا قلخ نمد

 || لاقت هنا هنع كح ىذلا دي زي هب كهقاانأ لوقي هرصرو ههرسوهناسلا و ولا ئذا!لفاكتل ادءعلاو قالا

 قا لوقب هللاو كا ذ لع ا فدا ىذا صال الا لوةيامناوهتناانأ لوةيالفنيذه ىدءامو هتان

 ليبسلا ىدموهو

 1 ا اه 2 2 1 ملا اساسا ت13 بي سبل ا © 77 7738272

 9 وم 91 فلل امم م 5 9 هل 3 5 4 1

 ب ( هنم تغرفو ىنم اعلا غرفدقف هد دش ىذلا د! ارزمم كنع

 نوكشس اهصاخشا تقي دقوأ|| || انةلخ قلفتاف سانحالان م انغرف
 0 نيعت هل تاباع رب ع أ متادرحالاف سافنالاودوملا ىدم

 ْ نسل هنّوح اذهق هاونعس ةريامم تسلف ىو_مقلاةباغلاود ١

 0 اوتممتقىراتسخلا عساولا وجأ| || هتالدارت دوعال ءيسساانا
 ١
ِ 
 ا

 ناس شا ان ديو_->- وه رخآو ادوكح نوكل اق دصةااب لقا انأ

 ونوكح هقؤ اوناب ا:داج نف | || تاج لك نم قزرلاتاسط اواك

 !| اهيواه ت> ة> ارا نوزوا ستي ريسفتلا بأن نمالةر اشألا بان م تيسلا ىف نو.دعيذا ىلاعت هننالاك

 هبعشي ناك لاعلان م غرفو عوب الان م عباسلا ماو اك انتل هتلفع نب لو نة

 1 ةرخاوانن د موب لكص اينما نوكتت همضقدنالا مووهو ةارلا مون ىعتسف» امعالاه اسم نم حب ركسملا ا

 نانللا ل هالدبالامووهىذلاموملا اذهراهتفىلومهلا قرونملالاسماءلق توبثل اولا نمالا |||
 قلخلا هللا ىل>و موءلا اذ _هربتعا 1 , ارامو هللا يصالو هراسبنل“ اسالفرانلا ل هال هلئلو

 ةالص دع عملا موبتنك ىف كلذو دنسترلانورحنيسنمانارعما نيذهت سلا الا ماناةتتسيف ١

 هنم ىلا/تلعف اما فوطبوهو ةنسع هلة هلا نسح الدر تي رف فاوطلا تل ددق دك ةعملا
 1 ةرضنلاو ةضاضفأ نم هراع ناك 'ملر غنم نم مداه ة ءالع هناعرأ لو ني رواخما فهتفر عانق هق رعاذأ .

 ىادقاب د عيش ] تاعش امن لهخالوامهتد ريعيف فاوطاا قنيتدالقملا نياجْراَنيَر ةعهانتأر 0

 ست انساتا تل... ...٠ فميل ل ت6 مص معسم تاع 1 مي 02 1 5 >7 هم 5 لق نن الأامدق اني
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 | كاذكو هد_,ءناسا ىلع كل ذي ماكنا اوه هناصسس نوكتف ملكت نأ هيهرها ام ملكو ملكي تأ 4 مس |
 قع ةشفن ريلي دووم هناقدز .+وق لوس الة طاملاوةرهاظلا هلاوحاو هنائكسو هن ك2 عصف

 ا ثدحنا ناف لقدم ضِريغَدْلا الاب لو#ووق باطلا هنم قملادا ما ذعه هم دع لاح ىف هتروص

 ناك اذا قارب ىلعالا طقلوسربىرسا اما ذهاو الو نوكي نأ ثي الف حرملاريغ نمد 00

 لعالوجت ه سف: ىردتف انورلاب هفعربعي ىذلا"ىلايخلتاءارسالا, ناك اذاواس وجم افتح ءاريس
 اناعدقذا اهيفهسفن ىري لا ةدوصلا فلو نبت وصورط تساي عب

 توكرلا مدعو لالةةسالان م نم محل اا هلا به ذامامأو كل ذ لاف انهّس ىو هشارقىف همج نا

 وهو لالةّةسالاب م لفن هسلتخ اانهدعلا ناقانرك ذىذلا سالّتخ الا هناف هنم .رذ< ىذااوهَكاذِم
 نمو هسسفت فرعي لف لوم يغ هلا لشق قحا دي نم سال خال كل ذءذخ ألقت صرب هسفناف

 هلعوه ىذلا لدالابلعلا ىف هفعضا كلذو + فن نيع هءلارظن ىذلاريغلا ناكنف هنر لهح هسفن فرعن

 مهترو نخ نولوهلا مهو ناعاوةيالوو ةَون نم لاجرلا بنتا م عج تعجسدق لسرلا سن ىع ناك شالو
 (| ديالو ل وه هنا هسفن فعالا اله سفن نم كلذ لعبالا نك قامتا و هسفننمكادل_هدالال 70
 مهلل اق مهاعدىدلاف الاجر راي هلوقفوان دقا ذهلف لو#ريغ هنا لمخني كل ديهل لءال نم نك

 لقت صرعغ هناث كشالب لوم ناعم لك] اوربي او هلئأبا لاضتتم ارخل كانون هر را

 ةراجت مهيهلثال لاجر هنعرلاعت هللا ىجِرهلوقامأو نيءملاونوعلا باطامل هب لة اول ذا الاب

 هللا هقاركذ نم ىهلالا موسرملا دنا لع ةراصتلاّنال هلاك د ف مهتراجت ىف مهف هللا ركذ نع عسالو
 حزام هنوكع م هنابحا لكى لع هللاركذ 1 ملسو هلعهللا ىلص هللا لوسر نعش اعتاافاك

 هللارك ذال ًاشكأر نك هللا ركذ يو»والائث نمام هنال هتنارك ذ لا علا دع كد لكو رسل اوزؤتتلا
 أ هقناركذ نع عسللاالو ةراصتلا مه هلت لقاركذمالا دوجولا ىف هعضو ام هنن ناف هآراخ هور دنعهسأر

 مف ىلقو هباوفوق مييلع هللا ذخ | ىذإ قاثملا:_تاىفه لع هللا اودءاعاماوقدص لاحر كلذكو

 ا هيلع دخآ نم ضعب تجرخا ىتلاسوفتلا ىف :كرملا ىواعدلا هيءافولا فو هنقاوتلاغممالاو ةديص

 هيلع ذخاامع ءافولا ىف هللا عم ق دص نمال ا لحرأ | سد لفدتن ا هملع دهاعا“ :ءافتولا نم هرثك وأ قام. ا

 مدظعأم دو لاحر فارعالا ىلع وهلوقو نياسرملاو نيدنلا قنص يف هبلعهلتاذخ ا امف "ىنلا قدصاك

 تواست نم ىلا جشلا اذهانه فارعالاب راشااف لزانملا ىلع فارمثتسام مانا ةلْزمملا ف لاجرلا

 ن2 اني ىذلا دولا هاثه فارعألا نانا قدسالا ةلزئمث محن ههدخ أ امناو هتائسوهناسح

 ىاولمق نمرانلا لعش رانلاوهو بادعل!هلمقن م.رهاطو ميلا ١ ىذلاودو ةجرلا هفهنطابرانلاو

 ربما سيحل هي هي ت5 انهو هدرا الل عجو باذعلل التر و سلا لعج لف دض لباسم او هلباقب

 فارعالا له أف نر إعبال سانلارثك !نكلو هماع ىهام ىلعرومالا قثاةحهدابعملا هسنت بعام
 ماةعةفرعملا مهلنا رك د اهولخ دام دعبا واكنا و ةنكلا قف مهعمطاىذلار اوه كل ذو هللا ةحر لكت ىف

 اهولخ ديل ةنملا باكصا اودانوهلوقو ةمالعلا نم ميفانلعجابع ىأ مهام: الكن وفرع لابقف قلل
 | ةن-اهال مهترتسوااهيتاهلو> ديمهتءرتتسسا حلا اول دولذ ءامشالا فشكلا مانقم ف ميناف

 مغ موفارصنال هيستومبب ميقرعل مودع ابق م مكلع مالسمهلوةو نوفشاكمل مس مام ف شك نع

 || ةناعتسالان ا مولعمو كلرشلانعءاكرشلا ىنغا نأ لوقيو هقلاباونيءةساوهقلا لور مهتاسنج ىلا
 || دمحو نمردقتلا اذه هسلتش افضل رش ادقف دبعلل ناكتاو ديعلا نئاد| تاكا لمعلا لرش
 دحو |ىلاعت هنأ لمقن الومقلا نمدبالو هتمديالف لمعلا روهلظل ل دبعلا نا لسع نك لاعنالا
 | نكملال ودق نم دن الف لالا انلمل ددج وامل ءايارداقلا داج الالئاك دبعلا نكي لولاة ل معلاوديعلا
 0 ديالا لمعلا داحا ىف ناكنأ و ِهْنِمَّدي المل .ملاداجي اق ناكناداجيالا الارتثالا نم تيالذأ



 هذه ىطعتامموكب اهانغفزب زعلا”ىغلاوهو اهلةزعلاو ”ىنغلاامأو "ل دموزعمو تمد ىو قزارو ا
 انيفرثؤت الواهطعتالر ودا اهذهن اف اهلد ةزهاا امو ا,ةاذ ةقرقح همطعتاملءاطعأ البق الوروصأا|

 مولعلا كل”روصل اهذهل ميطعم ا ىهنامعالا نا ضعن نماهضعاهدوجو لاح هديفةستا مانع
 ملاعق للف كالي لاعلاوهو لعن ىتحىلاعتهلوق ىبعماذهو ةيهلالا ءامسال باهت دافةسا ىتلا
 مول_هلا تاكسملانابعا نماهتدافّتساوروصلا نيعىهامنا لعلا سف: لاو ةملاعناسعالاو
 ماعلا ةبسنو رثالاو هب ةرثؤملاوةدحولاو ةرثكلا مكسب معتانه نمو ةيهلالا« امسالاةطساوب

 رح ٠ الاول والا ةّممتحو نط, نمو نطامورهظ نمورهظامو ةرهاظلارودلا عونت ةم-بتو هللا نم

 ادج عفان هنا بابلا اذبه ىف ءانرك ذام ىقحتف ىىسحلاءامسالاهل نا توعنا_ماو نطابلاورهاظلاو
 نيعوهواةروصل اوهله سفن فرع بابلا اذه فرع نموهتلاالاهردةر ديال ميظع صا ىلع ىودع

 ||| هيرافرعهفن فرع نمواهت اذ نممدعلا اهل ىتاا ةنكمملاةّس انل انيعل!نيعوه ىأةروصل !تعاو
 لزالا نع راتب سبل همدع لاحىف نكمملاَتالوخأتالو مدةئالذ قملاالا نا فرعباش ةرورض
 هتوشو نكسممملا مدع ب حاووهقحلادوجواب ج اووهاكلزالاّن القلب ادوسو لاب وسنملا
 ٍإ نمو نك لو ةىبالطللانه وصخ انا رخأ نكمت نعزيمم قا دنع نيعتمو>ا.هالولو قملادنع هلشديعتو

 فانا مكح لقي نمو نكلوق نوكتي نمو نك لاقي /رلو نك ل ومي نم فرع بابلا اذه فرع
 لمسسلاىدهعوهو قا لوقيهتتاوتونلاو

 ةفرطلا نم عرسأ ىف ةلزانم ةفرعم قهن امعيراو عباسلا بابل از«

 0 7-0 قعضلال ىريغىلا ترظن نا م سلع

 ٍ ها 3 2 هنمةّمكملاو رهدلا وذو

 ؟| هسا نع لاجرلا يقفون | نعيم ناب هن لكج
 هساك د: :ءىبلتلاكىدوجوب ىو ةةرودستصاتأو

 0 لصأيابنعلاعتي 'ىنوكةرو_د تداق دود+

 لها نمناكو قيرطلا اذهىفهّسَقل نمربك ا وهو ىئت ايلاراكشلا د ىبآ ةطان رغب انك ىلع تاخد
 الاسرالا كايقانلسراامو ةعبزا لاحرلا ىحا اى لاق هملعتلخ دال هتاف رعملاو دانهتحالاودحلا

 لان سانلا ف نذاو هءلعهتلاو دهاعاما وقدص لاجرو هتلاركذ نع ء عالو ةراجت مهيولتال لاجرو
 با -ىنو لوسرالا تام هنال بتارملارصح ةعبرالا لاجرلاب دارا لاجر فارعالا ىلءوالاج رك ونأي

 ثيح َن مالا ريتعيامئشلا نال ممنامعا ثم- نم مهلرابتع الذ ةعررالاءالؤه ىد_عامو نمّومو
 لزانملابسانلا ل ضافت.امتاون انا لكض ف نععلا:د>او ةناسنالا هنمع ثدح نمال هتلزْتم

 لاحرلا 13 منع لاغتمللا ىنرءان اما دبه او لم رمغو لج او ل نم ةروما | ىف ىّتح نيعلادال

 || فنصلا اذهداراامنتاو ةصاخناركذل !لاجرايدا نالوا ركذامالا ةعب رالابدارااخ ةعران 3 8

 هلجر ىلع بك ارريغقأ نم هيدارم االاركوأب هلوقىفكتفانوىث اواناك اررذ <ىنانالا |
 هلال وسر املعدق هلافداراامتلعف لوم بك ارااوالو < نوكيأل لجرا هنع ىلاعت هللا ىضرن لاه

 ه«نعىلاعت هللا ئذر هنلعاامو ل لاكام هملات تاق قاربلا ىلعالومجثالا هب ىرسسا ام ملسو هيلع هللا ىلص ْ

 ايش لو لبق ن ؟ةلحان دقوماو كانعتو ذادهلو قلما نم هلل نولطملاوه لصالا ىلعءاقما| نأ ْ

 للفت "أو تنك اك ىبملاحلا نما لدوبو ىف تنأو نوكسحت نأ كال خي هلوشءادوحومىوعي ١

 ثيح ماك ف هما صو هدو دح دنع ف وقولا »همي كبضارتعا مدعو ىرماوال كاومق نم كم دع,(|

 معو



 نم عسو دق هنالو اروهعملا تلا | سولو > دول هنال ل داموروهعملاتدنا | ىلا هر يظا د تل 0

 اهلءودىبلا ةرودلا الا دي رئام كسل نور مسج ناف قش ال ةراشا ىعنو هعبسو

 ناءع رتلاًارقب نعت مذا < ع لزعوم 2 نءهالخاو هلوقام أو تؤملان هلا لقت : ىذلا خزربلاف

 لاقن يلئاسلا ىطع| ام ل_ضفأ هتسطع | ىتاتسم نعد معل ادأرشن ناءرقلا ند ىركحص ؛ةلغش ند

 انطرفام لاق هنالنارقلا لهأ ىعب رك ذل! لهأ اولكسافلاقونارتل اوهوركذلا|:لزن نم انا ىلاسعت
 سانلاو قملل هنم هلق ىلذ نأ هماع بحوا اريغدشتعا نك + ئانكل عمامجلاو 4 6 نمباكَلا ىف 0

 هللا علا لضف تالضافملا لضف او ضعب ىلع هسضعي ملاعلا ل ضف دهن ناف تاجردل ىف نولضافت

 لوالا مسالا ىلاعت هسف:ىطعاو هنلىذلارخ الا مسالا ةلزمن اف الل ىنعا ىلا عتداطعا دقءا تالا 35

 هلامو هللا نم كامالام لع بنار املعه4ل ناكنخ رش راه لفالا ا طلال :

 دعلا ىلا هلل ىذلالوال ٠ نم ىسولاب آب نيمالا جورلاودو كلما ناكحا تاو نادم آلان

 ةداهشلا ىف هسفن أ دبف هللادهشةلوةودو رخ الائهلالا رسالا لم فلزانلا وسر لماكلا
 دعب نمو لبق نم جالا هلق ”ىبانالا مهو للا اولوا ةكتالملا دعبركذ مدكتالملاركذ م هدمحو تب |

 اهطعي لو ةفالللا هاطعانو نانالا دوا ثقل ةساوالافد و ولا عأ ناك | دكه هوام املا او

 نمه.هانااع ناسنالا ىلع كلما لفت دا مهفاخم طاخو هذ, طسو ىلكصوه:طسولان الكا

 0 نعلاعفنالا هن .هر ف سانل نال سانا | قلخ نمريك | ٌض رالاو تاوعسلاقلخ نا هللا دنع أ

 للدض# هجو نف طبخت هجو اب ةطاحموحوالا -ئاغرمصانعلا ف ىذا نيوكتل' لوبقؤلالقالا

 لددسل! ىدهي ودوقإلا لوب هللاو الوضفم نوكي هجو نمو ||

 + (رهظي تأ ىجْشالو ءئلْئ د ندرهظام ةلزاشم ةفرعم ىف ةئامعب واو سداسلا بالأ] <

 رووهظلا نبا غاماناوسد | اناوسناكءىشا ىانر هطول“
 رويغلا هلالا انأ اذهلو || || ريغ مام دوجولا نيسعانأ

 روس 7 ناق تنأو قانانأ ىلا كنأ دسعابا ىل_ةنإل |

 روثنلاوءانفلا كل ذهاو:|| || ديدج قا تنفق تقو لك

 ىنارتالذدوجولا ةمكي تهل سدل نملالارهظ اا فى ث ل كص نيعىناله بلار يطا مام قالو

 نيك ىدوجوف ادوحوه لا راما آو ةموادعمل :2لامالاهلاترهظاف اوم :نامعاىفتاثكمملا الا

 صالا سفن ىفو نامعسالر هطانمف ماكحالا تناكاملو اذكهالا مالا وكن أى شالو ىروهظ

 لونك ةد>اولانيعلافروصلا ةيئاكمالا ماكحالا تادف ىرتغال ىبعدو>ولاو تاكما|نا.عال |
 ةيناكمالاروصاالصفت كا ذكع والا ف صاخش الا لمدفتو سنا ىف عاونالا ل مصفتفرظنلا لأ |||

 رثالاام ةق.قلاىفو اهارثالا لعق ىلا ءاعسالاى عا اها هنمانا ءاعسالا ىرتو نيعلاف

 هللاىلا ةتتامهلظ هتلاءاعسا تاكسمملاءاعسا روص ىلسع قاطت اذهل تاكمملا تاعالالا

 اهلرود هام .-نم تام ارودناسعال ارهاظ نسل قالا تانكمم ار ص ىلا ةني ل اعن
 ةنونيكلا هذه لئلا ف ناكح اذائىثلاو قحاد و ولا نيعفترهظاهناثم> نمالا

 طرغملاب رقلا الأتي ْور ند انعْنع امد ءاوهلا هارت[ وطن نأ نكعالفهاربنأن تسال نرقلا نم

 دج و تلا نمعل ع نءرودل ادعب لالا ندؤؤهاننإ أر اع دعاتولفانلز اراب نأ كميالو هارت نأ نكعالف

 نم سدا ىف مهو م دعنتن نعل اهذهقرودلاناف هسفنف هماع مالا وهاك تءدعناابتقرافولاب:الاوم

 ضعبااهضعب ةرهاطاا روصلا هذه اهوةيهلالاءاع-الا اهل نأ ث محن متاثكملإو ديد قاخ

 | قلاغو رداقو لأ 5 نم ةبهلالا ءاسعتالادالاةرودتاخمملا نايعالا هذهتروظأ اه دوجولاديعف

 م َح



 ار ا سل 1 0ك بنام ومما اويذكس:الزون لام لاف هيلع

 || ريما لاق اكسل اراعت منا الا ىرب تي دج هذح ا زارخاجصضت ماعلا اذانانألا

 ا امناواذع ىلء مال اودام نكحاو ىدمسقد_هبىد. سايد لوقيامناو تبذاك لوش القا

 | ءالؤه لوفاذكه ةرابع ن_سح هلودو هيذكيا وهفاذكو اذكةرود ىلعان ليش هركذ 2 5 ذل مالا

 ْ أ( اذهب دارملاس كلوةيامناو سانا! فانصا ماسهفاىلاةرابعلا فلزن هنأيلوةيالرخ مسةو نلوأتملا
 ١ لوسرلا اذهه.ءاح ىذلان :ا-الاىفدو+وهاذهو دَّماعاامهفتامهنمدار !١اماذكواذك الا باظدلا

 . | ناللا نم موهفملاوه اذهمهلوةب هللا ىلع ل ذف نومككم مالا م 357 نمالاح هم !*الؤف
 | اوطخاف عوملا نوكينأ عنباق كلذ ن+ موهفملااضي ا وهناسالا كلذ ةقاعمدقتءي ىذلا كلذكو

 | هندقو مهلوقعءهتطيض ىذلاهلالاالا او دبعامع الؤهف هسفن ىلع هب مك لامها ىل 1ع مكملاف

 ا هيناعالا اذه ىف نوكت ىّتح ىعمال لمعت نآريغن هءاساكاخذالا ذم نمؤن اولاقرخ 95 1 مدسقو هتريصحو أ

 | لوقلا اذه نمره اظلا اذه موهذمةلاحا نم لقعلا لد دان اطع | ام ىلع قنا هب عمد نممكح ىف
 || سوفت مكح مه سوفت اولعجلم مناف ةراّبع نس هلل | ىلع ر هناو ةرامع نس اذدأ مكستم تلا اذهذ
 ظ اولاع ع و ود داس ارهاق

 || موانيسل هموقناسلبال !؛لوسر نمانلسراامو لوي هللاو رمهفنالاعانيطاش هنالاشع بطاخ هللا نا

 سصالاامو نومل-د مهلكءالؤهو انا كلذ نوكيتأ* 1 نكلهتنا لاكي نانادةف اذم.«اح دقو

 نيينف قافالاتانآو مهسوفنتانامه د شاف لهاا ءاطغمطر'اسي نيعان علنا ف ثكنيذلا مهفثلاثلا
 : فراعاا ىربالف طم ُىث لكب هناو ةروص لكى وهجو لكى هباو ,اع لب هيا ونم اف هريغال قححلا هنا مهلا

 هيف ل دفر هدلا هعماب كل ذ ىلع هيندقو نوكحم, ءال فمكو ىو لكلا ةطاحا فراظو هذ هذالا أبسش

 | هنال هلبق هللا تيأرالا اش تبأرام قيدهكلا لاق كلذاو هيفالا# ءاراغ امش ىار نة هنا ى 100

 | تب قحلاف هنمءو ثلا كل ذرو دص ىربهنال هنمعن ثلا لة قا ىر,ةرورمضل امف همذ ل د يح هآرأم

 ريغال نمؤملا بلقن كاونهعسؤل هلال ى لح تايدومل !يلقو هوجو  هتالانه6تادو> وم ا
 , نئإوكلانيعءدوجونيعف * هن قحلاو قحلا تن ناكنش

 | لعوهام لاعلان سرت كو يطا ةدوتم قولا ةرودس لع هنوكبالا ةعل اهذد نمؤاأزاحامو

 كلم ىءد شرعلا نول فراعل ا باق ةعسف <ىتاطسأ اري زيوت | لاق ةعسلاثهفصوا:ه نك قل ةروص

 ىهاتتالام ديربامناو ريمخلا ديربال ةّرم فا فاأ ةنام هنامعاو ماعلا تايب رح نم هاو امو هللا

 أب سحاام فراعلا بلقاياوز نمي ادب ل خدي دوجولا ىف لخ دامب هنعربعف ىدملا هغل. .الو

  ردق ىلع عسل دي ب ىلأ ن نيل ع ا اماقناكلذو

 ئنلكسح هبلق عمو قالا موال فراسعلان الوب نأ كلذ فق فصلا ماو ني رضا-لا مانهفال

 ١٠ قالا عسو ىذلادبعلا كلذ بلقىفالا*ى ةروص نّوكتالذ قس! نعالا ْئمنوكيالذا
 ل___ة م

 ةروص لك! ىوم_هلاوهف
 اذ_هواذ نيبام تو
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 هروسو ةروص رود ند

 | ةروهسفقطلاكماقا
5 92 322222222 22225211 00 

 متاانهدنللالوقنأالارث !هل قبيل ميدقلا نرقاذا ثَدحْنلانادينإلا لاكام ديزي ىف أ لوةىلا م طابو

 ةراقتلالل كل نيت ثدعملال ١ ميدقلارثالا ن مدسقلا هترقاذا ثدحلانال ديزي ىف لوق ند

 ةيسسش .هرراسملا هذه ل ةناحكما اورالا له نأ نكعال هنافهانلتامو ذو ه لع ع الاوحام

 دوي كشنالو لافام لاقفرئالا نيع ثدحملا ىآرو ميدقلان َنمرئالاىارميدقلابةنرقالف ثلا ىلا

 | ىلا عتدلع ذ قحلا هبلق عسو دق لين رلاووخ ةباثملا هذهب مالا هيلع يداربا لملللانا اذهرّرتتنأ

 كا بت



"0 

 | ورا لو. هللاو تادارملاو تارودقملا نس ده ىلعو عضوملا اذ هرغىف هدتام كناف
 يد 2 :ةلسشلاع د وهو

<2 

 ىردياعرتنمنالخاو يبق عجب نماةزاشم ةرعمقاناسعراؤ سما باب)*

 ٠ ( ىليلخ هيف نكسا لا ذهلو ىتدالىت جكئالم سب هناةرومعملات بلان هوهشتالف هيطعااملح

 هر أهش وكذا تدافإ| || هرسعاف ببال كده باقلا

 ةرمغت نسل اى داارورسلاوهإ| | ١ل كدت ناجح ىف
 رود اما ران تدلبأ| ١ ال كش نس مذ ناككنرك ذاذا

 هرمعت تازامدل باق لجانمأ| || هتكسم تباارهظب ليلالانا
 .٠ .رمعت تاو كحد سمدأ و هبات تناكحا هلع ولف

 || هرو_-دد ىلق ىف وه ىذلا الا|| أ هه هو_ةي الاد هللدجلاف

 هدمع بلقاس هطلأ ق واخ نأ هور ندفئ لك تعسو هللا ةجرنا سدقلا حوربكاباو هللا انديا ٍل_عا

 تامنالو ىقراى «_وام لولا نادرو اكو يللا عسو نمؤملا باقلا نا هتحجر نم عسواهلءدتو

 هم تتاكن اوان اك هعستو اهب قلعت نأ | دج ست 0 تو موملا ىديعىاق ىعسوو

 ل ءدهقش ىذلاهناٌكاذو هدمعتأو هقعسل نأ هل ءىلاعت لاحا امو هسملله دوعت الو

 فيمشالو هلق ف دبعللالوةعما نواعم ىلا ٌتوُكَش هن موةي ت1 نكمبامالاسعاامو هيوقلا رعاة
 نواتلا ىوقت عا ىوقتلا هلام مهمل ند هلانتال ةجسرلا نأ ىل-ع لل دي اذه موح سه ىلاسعت هنان
 وللا ىوقت نمهنلعلا ن مبرض ىهو هللارث هد ىنعن اهن ا لادو مكتم ىوةدلا هلاسترن .كلو كاف
 هي هبطاخا مو هب هبطاخعي ام هب ديعل ا هنع لعد الا التعا عله ج امواهب نواّمعي بوإة مها ما ىلاعت لاهو
 هللا ناوهو هطساالو هيلارعما رس -منأالا هلال ”لح هعدو هماق ناو ؟ ْئث * لك تعسو هتجر نا

 م هرطظ هوئر ءامت هوق ةرهذ مهلا ف رعتو قلل واذ فورعم عم ب آسأ ىضتقمو فرعي نأ بحا هناربخا

 تحن نمو بالا انيفامو قوذ لع ةبخاو ىلق هل ناك نم ةراشاىذهف مهانأ, هقب نعش هوفر ءاماو

 تاضغا ن نم اكلاهتلا يضغرخ الا ثيل او ة_رلا موع فرعت سده نك بالا ىذتقم فرع

 اقتل ب طغلاا لا :,ل* «بضغلا كل ذ دعب يضغبال هنا مويلع هلا تاولص ةجمارتلا هنع لاك ديعلا

 هل قوام هيضغ٠ طملاوهفهب قصت اا هد .عوفوملاوهو برابغ“ ىئطت ةةد_طا!ناريشاو

 هفيرعتالا هانفرعامانال هماعدي زئالانال هنمهللادانع دنعر دقلا اذه نكلريث حا ذهوءدبع
 رطل ال ىناك رعلا هيلعلا لك هنال ايي هدس .عىلق قادم الق قول لارظن نمال هي رعت نماذهو.

 ةروهىف ىلا دسعاا اذهأر ىظي نأ دب الف عماج دسيعلاو هريغا الكت نو كح نأ« لعراغوداج

 هدبع لةفنوكينأرو.غقاساو بلقااالاءاشالا,لعل ال سدلوئ :: لكب لعلل لحم هنالاو لك
 0 ويش *. لكن ال“ : لكباقلا عسوفئث لكريعوئش لك ةرو مهنا هعلطاف هبرريغ

 ئثلا كلذ ديعلا لءاق ةنقيقللا ىلعو قمل ىلع أش لع نم شلل : لك لع مف هد ة- ند« ىذلا لعن
 نءؤملا لق لافاءاو هلعاماذلق ىلا هنالعي لات قالا هنا لع هلعول هنالو 1 اريغ هلع هنامج ءزب ىذلا

 ىلاعتهبهقي رعت ل ةيالو ىركفلاراظنل ا مك<عال هذي رعتبالا نوكتال هللاب ةفر هلا نزعل 1 :ز'ارغألو
 درو ىذلا كلذ ل٠ < نأ اماروماهث الث دحأ ىلع هناف ةدحاو لج كلذ ل ةبال نمو اريغو نمؤملاالا

 ناطلس تت ممنولع مو لسرلا ىف نعطي نم ممن ماسقا ىلع نول ||نه مسقتمذ ىلا ىلعفورعتلا هنا

 ماقوةداعسلا ىف مهل ظحالف مالسالان ءقورملا نيبو لهاا نينا ودجسدقءالز وف ماهوالاو لايقل

 أ اي ايراد اهناردق ىلع باطلا ىاوو هت سانلألءامعلسرلا نااولاقو ين: مآ

( 
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 انانق هنا ءححو لاذو انعم و سمت ةفاضالا مكج>

 1 انثلاوم اواكالودا._ءلاداس نم ةداستناكحامل ددعلا الوأ

 . انو و كح كمءادسنلا دنعأ| || ىدقتعم ناكام ىدلخ ف .لاق ذك
 اومااوب هبقنم مدعي ىيكحر هلل ادو_حوم 00 مدعبأم

 ا راسب 1-0 هل سلو ادت ناك هوك

 ةمهلا ةمصو هذهف «فنىلا فاضألا؛ ثلا نال سفن بر لقي ل نيملاعل ابر هند 1 ١ىلاعت هللا لاق

 ماللاه.اعهلوق ٌكِلذو امه امو ايثدإ ا وايلعلا ةمامال ا مهتم ىطعاو هبروص ىلع مهةاخ امل هدايعل

 هسحر اوح ىلع ناسالاةمامااهانداو ىريكلا ةمامالاءاعرلا ىلعاف « ةيعر نعل وسمو عار مكدك

 ةرودلا ىلع قولو هوالا نانا نما.ة هكملامو هن د هالتو هداوو هله ا ىلع ةسام الاهل نك امه امو

 قيضيو عسي كلملاو ماماوهأم ثمح نمدس> او لكلا ىفمكملاو ىرانالا عبجب ةماما تعاذهلو
 هلادالو امر دق فرع ىذلا مإمالا وها ذ_هو سافنالا عمدكدلا# لاوحا بقا م مامالافانررقاك
 كل ذو هللا نع لّدعول ها ىلعهه.ن مث هفلخخس ا ىذل اوهو هيلع برقر هللا نا معما كلذ لكم دقو هملع
 نك كلذدو دعب لوءوّكلل ذر د5, هندامس نم صن دق هناف هملعد اس نم لاحو | نع هصقنادادم_هلانا

 كل ذكملكق معد لالا هلك ديغلا في دعلا رسب لو قتعام دل بعلا نم ىتءدقة دبع ىفهلاصقش قتعا
 ىرطتن لو تاوهشلا لينو تاذللا نونف نم هملعمهامف هةمءركراشو هنأ و هوهلب لفغن ا مامالا
 هيلع قبو ةمّترملا هبت مرو هلعفي هسفنلزع دف هاناعو نم هلاوحاىف رظنلان روما موهام لاوحا
 هعفم ./ثءح مدنو اهرب خ هللا همرحو ةدا_ىلاو ةسايرلا دقذو ةبكناو لامولاو هنا نم لاوداا

 هدمعن أف ْىْث ةدكلم نم هنع ص“ .ال هناف قل الا نيش ضعب ناكل هن أش وك رتو كل ذ نعل سب ملول هناف

 ناسالا فالخي هناعهللةداي_ىلامكحد» ىقيفخزربلا فهلا لشتلا اندلاةاسحلان هتاماذا

 لاك ةوبرلا ىف قالا نيب واننس قرفلا اذهف هيلعا د.داهبناكىثلا هتدامستتامهذيعتاماذا
 ناسنانماغ قوذزملاو قرقرلاو قفرلا لءنمللاعلاف هلكرمالا ىف قفرلا بدعي هللا نا مالسلا هملع

 ذختل تاحرد ضعي وذ مكضعي عفرو هجو نمبكلام هجو نمل واو هذ هب قوذ ص قءفروهوالا
 سالوهلالانلوهو هلواثا نما نحن اكو انثوه مهل ندتف تاجردلا عسفر هللاوان ركساضعب مكصعب
 ةدارالا الو تارو دّةملا ىلا ةر دّةل الو تامولعملا ىلا ى.هل الا ءلا ةفاضا نم لكشاباسلا اذهىف

 نافدي رااوردامتلاو ماعلا ثدح نم اهةلعتمب ةذد لكح قلعن ىنعاقلعتلا ثو دل تاداركاىلا

 رمال تاكو ىعانثتال ا مًابالع طكوهذ اهاةنا تالت ادارملاو تارو دهملاو تامولعملا
 قاعتلا ثو دو رخ اريعو لاسرتسالاب لاق نيماكتملا نم هماعرثع نم كلذ ىلعرعو هما اانرمئ ام ىلع

 مدعل لب_صقتلاب ىهاالا ل_علا قلعت ءامدقلا ن نمءاسلعلا ضعب ركناو لعن ىتح ماقملا اذه ىفهثلالاقو

 اذكى الام ها ىف لمدؤتوشام ثدح نم لمصفنلا لءءفدوجولا ىف ل ادريغ هنوكو كلذ ف ىهاننلا
 انفمع لغم م انده نق لاكسالا عفرواهراكفابار طضال همف لوةعل ا تب رطضاو نيرعتلا ىلع

 قطا تاذالا<ٌنامو تامولعملاو ماعلا نيب ةمسن لعلا نأ ى جلالاع ءانئلالاو دوولاو كلا لهأ

 قلعتف هدود-و قلعتم تامولعملاو فرط هل نوكمسف ىهشر الو عشت واوا نينو هاداؤتسو وع حو

 هدوجو نيع وألا ناف قمقد سها وناف نطفتف ادا موارو دة مو أمولعم ىف مان الاعاةوجو ىف ماننالام

 نيءوه قراتلاو هانت موهفدو>ولا ىف ل دام نكتح هاف ىهائةمقدو-ولا ىف لوخ دلاب فصال

 :وحولا ىف ل“ دامهنخ ىلا ىوسامو هتيهام ني_عمدوجو ّنالدوجولا ف ل. ادوهامدو+ولا
 هيلع ء كتهبنام قة ىهاننلاب مي الذ دوحولا ىف ىلخ ديملام هينسودويوأا قران ديىها هانف
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 مهنا ىلع اوفرثسا ئيذلاىداسبءان هوقو هملامهفاضاو دسع نمادسع صخاةىناعداذا عادلا

 5 هو هللا ةجبر نم اوطنةي نأم هاهو فارم .الاق قالطالا ىلع نيفرمسم عهنوك عم هيلا م عفاضاق

 زاخع ازانانسع هل نتقمج913!:لادقن اهتم طاقولو 1 نيع نم هيلا ةكر ىف سلب ا عمطا ىذلا هلاث ماه

 نم ناط.ك اهب دعوامهلب اقم ىف ىلا عتهلذف لعل اثقل ابان سه ًابورَدَقل |ان دعب هنا هفارمء ا ىفهئءهللا

 ةبم-ثد هلل سها لكم و هنعع هيريخ |امق هنن ول همو عدمه دعو قامته لود قرومأَم هبوهىذلارفلا

 قلق 2و 5 دو سعفا | نمءاشعفأاب هالاوءاشعتأا"هلباقمىف هترفغم لع و هودي هسعا:ىف

 وذ نفث هعشان هرازواه لع تراجو اوله | نم هنالهنك صراسالارادتناكنا راعمط هدازف 6٠م :روغملا ىف

 قافولاءاز ازا نعحرراخ هنالدل ع اطقناال هللا لذؤو لحاىلا غلاب عطق: :مو»امالا لج اقرا لا لها ند

 ءالؤهو دو>ولارادىب م ةجراارا دقو قا ررا راد وو وص ل

 دسعاا نيب ةفاضالاىف هذ ف رمثت هيلا ةفاضالاو هملا ةفاضال اب هللا مهرك ذنوروك ذملادببعلا

 توذلا ري هنا مهرمثي و هللا ةجر نم اوطنقي نأ هناصيس مهامننيذلا ميك دما ١ ىلع اوورسانيذلا

 دسعلا نيدو دبعلا ضعبل ةقحال دعل معلم اسد :رذغا ا نوكححت دقفا قو نيعب لو اع. ب

 ناطاس مبءاعن اطمثلل نطلب 0 .

 1 مرو م> ارالاّامو د هب روهرهدبعالا ماك

 نابعاىهو هللا تاماكل لي دمالودي رطو عب رو لشق ل« لوعشه مسا مو-ر اااه ميسرلادارا
 ماس هللا لد .كتئاوافاهاثهوااهتمريخ تآناه فاو ادي ؟نم ءزسننام م هلالهقلي دمتلاهئاولاعلا
 هز5تام شدت

 ردد سك ايرعتملالاسلاف ناقعلادب د_هَللاناف باولا ف لاهو ماهفةسالا ةئاراومفف
 هل مكحمل !نافت قولا ةجاح بس |ممريخ وهاس؟ هللا ةمعت ل دف «نءاحام دعب نه هللا ةمعل لد

 دقفاريخ هللانن نظل نام ىنانلفىبىدب<نط دنعانةئاقل هلا ابالي دلت سنا واهلا
 هفصوورفاكلان مأرب هنا هذع ىلاعت هلل اربخ ا دقو نوكي الف سدلب نم داو هير لهجو هسا ىدع

 هللانأب هنا الادذه مت مجاوع ءالعل اهداسمعن نم هللا ىش عامنا هنا ىلا عنركذ دقو نيملاعلا بر هنا فود

 نار ذقلا ف ةفلاس شب روةغهدابع ىلع هنر ةغم موع نيبو هدب لو< صاهفرثؤي نأ عع ىازيزع

 هنأ هيسفن نع هنءايحأم عل نم هللا ةعن لدبي نمف ةلوقو مهم اقبط ىلع ةادعال قاطد ءاجر ىهف اهمودعل
 هل ليديتلاناهلّدباسف هبقعي نو هو باقم تفسد نس لا باَمعلا ديدُش

 باد_هنملالا نري ل ىتدو املا ب اقعلا اذهب نرقام هللا ناف ءرش لكت وكله هدس هنا هنّرع فلربما

 اذه ةصاخذا ذناالا ىفالا بغراالو لال نمالا فاعل هناذ لوا ا هال اريغ ىف لم هلة تاعي

 حاجحالا نم رقلا فهدسعل هللا ىطعادقف ةذالاوملالا لين هيلع دجو ىذلا عبطلا هِيدَمَعي

 ةجرلا نم هدابعل هللا طباع علا لص ترم ءاّمُد ثلا ناكو لذ هننا نم ميلعت كل ذ لك ةر ىدعالام

 مه ءاج ىهلالا لضأتلانأف ليدس نم نيم سحلا ىلع اسف نم: سل! ىفاماو نيهر لاو يفرمملاىفالا ىهلالا

 ليبساا ىد,يوسو قيلسا لوي هللاو نيس اريغىفالا ىهلالا لضفلا قبامو نيئسح اوناكهيوءادتبا
 يي ع تت

 قفر نمو كل لاله ىف ىعس هّنسءر لع فنعا ن مةلزائم هئر عمقه :اةعيراو عبارلا بابلا) * ِ

 لم 2 َّ 0 ١

 | ل !لهأ نماضيأ اًذهف هللا نم عيمس وهما نع قطن نم صاصتخالا دع نمو هللا ةحاسماف
 | مومعلا ديعافأو بع لاو لك "اسال است وهف ىتوو سوال اوهناىوهلا نع قط الل هنال ةغلاتلا

 | ةوعد ارح كك هدا رذي و قعئداسمءكل 50 مسو هاء هللا ىلص هللا لوسراءهنع لا هىذلاووذ

 ' اطرش تناك او انه نك هنء احامدعتن ههنرفغم موع نم هيانر شام شو ةمهذ ل2 ن

 || لذفل !مظعيالو اهظع لع هللا لذفناكو لعت نكتملام كلإءو هلوةوهو هركذام يحط ا ن ءركذالوط سام

 1 اطيل اور ا ديالو هدام ع نءاديعل دق دمس لك اكئلم قب مهب
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 ةغلاملا ةحل هنو لق هلال هب ةحح اذ هقئاثالا عممسالو هتتايالا طنا ىذلاوهو صا مةثالا ذءوفو

 0 0 لنك نا + لاب هفصوواكلموامسف لداعلا كل نامز فت دلو لاك

 ! منك ف دكلا ىلع ىهإلا بادطلابموفلتسسا ام قدا ناك اكول همهامنو هللا ل_:عةدع سه

 ةمهلالا فراصملا ام قفاون لوا رهظي نأ كال هل جس امتافداورهظ اذا بامغإا» 0

 امهموهلهيلغلا ت :اكرهظاههك بااغملاو عزاشملاب كل ذف تءنلسرلا ةنلسلا عملا اهعرسش ىت

 فراسدملا فقملا ةقفاومل لا ةروصو هملعو هلالاص« برا ناكف 5 أ ةءلغاا تناكه_لعرهظ

 . ضحل!لدعلا الا س لق لكلا هىولا الواماو 2 . كا ىف ماهن ف هاكذا دهو عانس ارمغنم

 لسرلا ميدي مهفلختساو هللا مهمانتسا يذلا ةمئالا ماو ممملع هنا تاولص كئاوأ ع نم هع ات وكت الو

 نو دع الو ى- ةروص»نول دعب مسق نيوسق ىلع مذ ماكح الا ن نمهدابعىف ع رشام مامقلا ىلعمهانا

 ىلا فراسصملا هيلا اوعداماوهجو: مل ممتاريغمهاع رشامنولئاق رخ الا مسةلاو مهل عرشام

 ةرهاظلاةروصلا ث.- نم مهذنوطساو نور اح مهما اولعو كلذ فق لا نعاوزاجو اهاا قا مهاعد

 ىقحلاىلعع مهل ةيلغل ارهظتلاهمالا كل ذنامز ىنفنوءبري مهلعل هللا مهلهعف توءزا:همونوءدلاغم

 ىلا وعدي هتلب اقم ىف عزانم ةهاقان مب لع دلل ةبلغاا نوكتت قو ىفو مهةلختسا ن م ىذريىذلا عورمشملا

 0 10و اسما داع لعوللا بيو أدت دهر عظاذاو ميقتلسم قير رطيىلاو قدا

 وتو ولاقت قاما نأ وحذف لع سؤ لارا انادي ىنعذخالاو هترضنو ||
 اهضعب قبو بسنلا ضعب عفتربوةسهلوا ناكحاك) لا هلك شمالا عجريو ةجرلا متو مالا

 ىذَت هللاو كح لاعلاو اكح ناكمالواك> نامز زال ناف اهمااوواهمةرمصت ىقل اة ًادنااورادلاو لحل بسحب

 ىذقم الدنا ىلا م دل اار رادفملسااو لصلا قو ةعراتطاو ةللاستملا لوزتفنيلض فل اوت وهو ند ١

 لييساا ىد,يوهو قملا لوي هللاو هدبا هنيعبال لزان دما

 هد_فعتاع»الاو تملا ةروصنمأ| || +تماماتناكنم ةفلخلانا

 هدصةيءاوهالا ىوهو ىوهلا نم || ]| هتلدا تماق نم ةفيلكتا سدل
 هديؤد عرشالو قع قو هل سدلو ىفعملاب مدل ا هل

 هدهصر حا محنو بو ذكلاوهو هدضعت فا.سالاو قتلا ىدمف

 لعمل هحسال ةلزانم ةفرعُم ىف ةئام»راو ثااثلا بالا ) #ذ

 ه (تاعتناىللاكالا تاع ل ممم دحال تلقأم ىدسع

 للي هالو كشالب ى سا ةقياسلا نكلو ق1 ؟لاكو |]

 عزان الوةلوةلافنك !0ناوأ| [|تااقملا ها افاقح تنك اذا

 مساشو بي رقف هد ىهفهنأأ || نطوم لك ف ءاضسلا ةسخغ ا ىل
 ىح اضم نع ةبعر ىوذح تفاح |سعاسمثد علل ىناعداملو

 عماج لكلل ءافك الانعد_.عبأ| || ماس مر تكصالالد اانل لاقف
 ىتماد_متضافمث قاخو قا ||اعماج تنك املالول هلكلقن

 ىبماسم لون امم تالم املأ | ةّريسمعهدتلق ىكسالاقف

 ىلعد. .واامىدؤدو هلام لري يدااوذ مع ركلان العا نولمعتامو مكلخهللاو لح وزع هللا لاف

 يي ثناا ةلزتم كل ذب رولا“ قو بلاطب وانقو عنع هنا ماهل اسي نأ ىل ق هنمامركقوةحللا ن ههسعل

 ناطلس هباعن اطءشلل سبل د_,عنا دسع هللا دعو هتباجان هذ هلأس اسف لئ اسلان همركو اذه ىلام ىف

0 ٍ 3 
 م



 ا ٍإ نولملا باّودلا هل نموهو ىرسسكن ع هدالمم عر ران ىف لو هيلع هللا ىلص لاف اك ادب صن 0

 / 5 سس -

 ل قوق للاةي وه رصب و عم لكسحو

 اقرت_هم هب  كحصرو

 ددعلار بو ةريزعس

 . اندرو غلاف ا

 هتباغ ىبلاع نم ةلزاتنم ةفرعم هن امعد راوياملاٍبابلا)« َ

 « (ىلوا للا ىلا حونجلاف يبلغ هتبلاغ نمو
 بمئاذ فسم قا تااعنم

 نر خيتال لسلا ىلا نح ا || 0 :

 هب هوفاام عساف كتمت ىلا

 اعرودت اك الفا كدفر د >اف

 انلتبم ىوا_علا الملا لءاجول
 تل لا هينا عزئاو ,

 بعت ساسفنالا عم لازيالو

 ىبلطلا ىفهللا لفت برات ناو

 برملاب نانورةمنيك الهلا نا
 بوذل اعرادد فو همضنرتال

 برهلا فدو هلإس برحلا
 بخلاق زعلان ا 5 عدل

 ٍ 1 و تن وم راس دلل درو ىلتل اونا كامب فوم رض تسلا تان

 ! برقلا نع درطل اوءاسصقالا 8-5-5 ! ناكدسعلا ٌكاذ ىد_عناذاني_عملاجو هلع

 ١١ ام_متمادح او نعزان نمكيوازاةهظعلاو نادر ءاريكحاا ىلاعتهلوقىفد 02

 أ نكلو لوتعلا كلذ ليت ا ماب فاصتالا ىف قلساولخاددقو هن قرانءامساو تافصدبعللو هتمضق
 ْ لقي نمانامي ودب رق هسياءاسهقالاطا عم فبك لاشي الذاببناميالا بجوو عا 0

 | هللاىلاهتسن لعتالف رورغلامدق لع ناك اهات ندو مال_سالا نه صورفكد قفاذر 511

 | نآالااندنتع هملا ةمسنلا لوهجماضي | هثاعما نم هبات ملكت م زك كانك هتامالعاالا

 ةملاغم كلذ ىعن هيانيلحو هلنيعام نيعالفهلامو اذلام* اولا لع لعلات همالعا كلذ لع شلانأا

 ادهنملسلا ىلا حوذحلا عضومو قحلان مةملاغم كلذ ىعنهيفصناو انا نيعام نيعاملو قدللا شم

 || بسنا ملع او ماعتالا ههح ىلعماثل. .ة لكلا ان اطعاولو كلذ نماناطعا ا هملا لكل ادرتن أوه مالا

 ْ رهظب نأ ةفملغلل ديالفةرودلا ىلع ةاللاو ةمامالاود ىذا !فالذتسالا نا ها ةبلاسغملاو ةعزانملا

 || املطب ىتلا همهلالا تامتصا اوءامسالا عممج ةقملخ ا ةطاح ا نمد الف هفلختسا نم اهمرهظي ةروص لكب
 | هضنيئاعرش هاعس هيلا هنما الزنا كلذ ضالا ىضتقااملو هنامحس قلا هبلع هالوىذلا ملاعلا

 || بنان لك فام ه«لادهعواهبروهظلان م ةفلخلا ديال ىتاا ةمهلالا تافصلاو ءاعمال ا هذه فراصد
 || مادو ام هملا ىهل | دهعريغ نم هسفم هم 10 نموءاهسالا عمرو وظل ا هلذ لاعلا ىف

 أ ةفيلخلا ةعاطل او عمسلا مهتفةفيلللا عم مول انتامز لوا ككل ذ ىف قل اىلا دنةساواءاعرلا ف لدعلاب
 ا مراكب ل ندمهموءادتا مهتساو لص ىف مهاكةيقمهف قفاونالامومهضار غاقفاوبامف

 : بانل لاا غل اوقال_خالا مراكم دو دل عزام اود كلَذف هتعرف لد- ءلان ىدعالو قالخالا

 || ماستلار ا دتقالا هل ولاو هلاثماو مال_ىلا هيلع ىسوم بحاص نوعر ةكمتلا لسر هتبلانغم فقالا
 )| ةاحلا رعنامزو تاغ ذخا !ذاف لامهالاال ةذخآَو مان ىحارتلاو لل او لاسهمالا هتوعث ن» هنكلا
 تامعسملا ىلاعت هت دئءّدض راارومالا للاصع ماق نك ربطلاو ت ةاهلا كار دتساو صل ا نامز ان دلا

 : 5 ثدحن نمالو تغرتشاد تنعل كارم كعصت ل مامالا اذهناريسغ عنارشلا ابيت ازئاةقفاوم | ازيخ

 ىلع ىفاو اهردتق للا فرعةضرعقالخا مراكما منوكلا ب. فصت ا نكح واج قلا ىصفا ام
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 ىثشمهدنعام موك ىف ىلاو تملا ىوم_ساد

 <”ىالو لشالو مسه ةلظالو رؤذ الف ىم

 ”ىطامتوك ىف مهرمنف هموددعم "ىلا هتور ا

 "ع هتققداذا هتنع د تامهمهذو

 اتم 8 00 نارا ىفةيؤرلا ت تطال ةلوو هضال كا اه

 لغتنكلو ىربهناو لت هنأب هوذصو كل دامه فنا م قر لع وهناك املنكل اوفلتاام

روص تاراا د لواف قولا هي ور نع هب ىلا ىل# ىفهسفنه تو ورب قارلا
 نمنوكح ةرودوا هي

 نمانلاو رب مق ناك ام هنال» ان ًارامانع انازولقانبسفن :االا هنعانبخ اف ءارناكا مر ناو 1 الا

 عسوت دقو ءاش ادام لاس لك ىلعفانزمو نر دقو نروصو هفانفناالاىرناسن لزنإل ن دف ناو ءار

 سانلانم ىتتم نما .ًارلوة:نأىانةدص نانالااشإ ارالفولمااك قلم ودان .ًاردقلوتنف

 هداحاو هعج ا ل اعلا ن ناكاملو ناسنا لك مص ثء> نمالاناسنا مهم وك نماسنامز فنمو قب نهو

 هلوقاماو قدصن نبع نيعف زعم هل !نيعىلا ان رظنناوانقدصواْ .ايدقن ولان“ ارد قح ةروص ىلع

 5 انا اسو هبلعمقا ىلصءنلا لوسراانيلا دهعف ةيهولالا» هاوعدو لاجدإا ثي دح ىف مالسل ا هيلع

 كذعف ىلا هيوهدنعل ا ن نءرصيلاو توملابالارم هيلا نع فثكمإلع ءاطغلا نال توب ىّيح هير ىرب

 0 ل ءاروهقلا“ل ردا هقلارصبف قل ارصب ىلع

 نيب لدي نأ وع ىف سلو هللالِر ديال دمعلارصبو دبعل ارصصن نيع نوكت: هب وهن هافطااالو ريبشلا

 هسفنؤصالاوداذكو د -,علارصب فد بعلارصب هلا ةربخ ميلعلاوهف قوذلا ا_عريمكلاو كيلا

 ةَنناناف ئئامهدنعامو امهرمصن ىلاعت قل انوكىفىللاو تمملا ىوّدسادقف اسحناكناو

 ريصبلا عمعسلاوهوئث هلثكس ل ذاءىث : همف لتحالو م ىف ليال



 لءابهب هللا تدىتلا هدكملاتاحوتفا | باك م عدارلا ءزالا
 ءايلوالامتاخ لماكللازمسارلا لماعلا مامالا نيستا

 نيدلاو قحلا يم خزاربلا خزربنيثراولا
 نيابفورعملا ىلع نب دش هللا دبعىأ 00

 سدت قاتلا تانغ 07
 0 رونو هور هللا 4
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 هقصدك : : :

  56ريصلاةريضح 0
 ةعماش-لا ىهو تارضالاةريض> مما للا٠عاءالطحسى 5

  "51١ةقفاتع لزانم نم قئاشحورارسا ةفرعمىفةئاعسمو نوسهلتاو عسأتلا بايلا 1

 فقو نمو لماولاو كلاساا ديرملا امم عفش ةممكح تا.صو ىف ةئامسنيتس فوأاثابلا 4 4؟ ||
 ش : ىلاعت هللا« نا! هملع

. 



 ا

 >» ةلاكتولا :رض-
 , ةوهلاةرضح

 هن املا ةرمضَح

 ْ ظليت رتب
 ده ا ةريضدح

 ءاصحالا ةريضحح

 ءدبلاةرميض-

 ةداعالا ةرمضد

 ءاحال اًةرضح

 توملا ةريضح

 3 مورقلا ةريضح

 نكةرضح ىشو نا دولا ةرضضح
 د.موتلاةرمذ>

 ةيدمعأا ةريضح

١ 
 شا

ْ 

ْ 
ْ 
 رادتقالا ةريضدح إ

 ميدقتلاةرضح

 : ار
 ْ ةملقالاةريض-
 ةيرخ الا ةريضح

 روهظلا ةريضح

 نوطلا ةرضح

 ةيوتل ا ةريضح
 لح

 ةفآرلا
 ةمامالاةريضح

 جلا ةرضح
 ىغملاو ”ىغلا ةريضح

 ءماطعلاو عملا ريح

 ررضلا ةرضح
 عفنلا ةريضح
 رولا ةريض-

 ,ىدهلاو ىدهلاةريضح

 5 عادبالا ةريضح

 ثراولا ةرضح



٠ 1 

 اب ا رصيأ | ةريؤح

 نأ / مكحا اةرضح

 لدعوا|ةريضد

 : ى فطالاةٌريضح

 مقنلاو عنلابءالمبالا ةريضخىهو راسشخالاو ةريمتا ةرمح
 ملا ةرمضح
 ةمظعل ا ةرمد>

 ركشلاةرضح
 ٠ والعلا ةرماندح

 : 1 َ ىهلالا ءارركحلا ةرضح

 1 طول اةرشضدح

 1 . ةّسدقملا ةريضخ

 ا / لالا رم

 : ٍ ماركسالا ةرضح

 ةنقارا ا ةرمدد

 ةباجالا ةريضح

 ةعسلاةريضدح ٠

 ةمك_طاةردح

 ذولا ةريضح
 3 دما ةريضح

 "د ءالا ةريض>

 : , ءاضسلا ةريضح
 : سطلا ةريضح

 ناسحالا ريح

 رهدأ | ةرمضح
 ةيعأ اةريضح

 هق اللا ةريضدح

 : لالا ةرضح

 ريعستلا ةريذح

 هبرقالاو برةلاودب رّقلا ةريضح

 ءاطعالاوءاطعلا ةرضح

 : ءافشلا ةرضح

 دارفالا ةرمضح

 هك مقل ثعبلا ةريضدح

 قالا مسالا ةريضح



 حالا اولعفي لا عاو دمع نانوم<واوناا؟ج نور شن

 | مش هضر تذا نأ ى قعدم ىذلا بيسلا ةفوعم ةئامسو نوار سمانا بانلا

 همايقلا و وبقا اذه اننامز نمباط: نص

 كالا هد ىذلا كرات هلززمناكب طق لاح ةفرعمىف ةئا_عس>و نوسهلتاو سداسلا بابلا
 ١ هللا هجرة ئامس و نيناعو عست ةئدس جرداذخ اما نموهو

 ْ قالطالا ىلعءاملوالا مح ةفر «مىةئام-و نوسهتاو عباسلا بايلا

 ١ نآزوحامودْز ءلا برايل ى_سحلاءاع»الا ةفرعم ف ةثاعستتو نوهتاو نماشثلابابلا

 زو<الامو اظفااتم هلع قاطن

 هللا مسالا هو ةمهيلالاةريضحلا
 برزلا مسالا ىهو ةايرلا ةرمضحلا ةناشأا ةرمضتل ١

 كلا مسالاوهو ثوكلملاو كاملا ةرمضح

 مالسااىهلالا سءالا مالسااةرمضح

 نموا مسالا نهو ناهالا ريس
 نوم سال صرت تالت

 ريزعل أمسالا ىهوزب زهلا ةريضخ

 رابخلا مسالا ىهو توبا ةرضح
 'ريكمملا م.اللو هوءاب ريكس بسك ةرمضح
 قااسللا سسالل ىضو ضالاو قلخلا ةرمضح

 ئرابلا مسالا ى هو ةنأز رابلاةريضخلا

 2 روصملا مسالا ىف ور وصتلا ةريضح

 ٍ روفغل اورفاغااورافغلا مسالل ىضوروتسلا لاما ةرمضحح :

 راهقلا مسالل ىهوروقلاةريضح

 باهولا م-الل هو بهولا ةريض-

 قازرلا مسالا سو تازرالا رس
 حاتفلا مسالل ىهو خفل |ةريضح

 مالعلاوملاعلاو يلعلا مسالل ىهوملعلا ةرمذج

 ضراقلا مسالل ىهو ضيقا ةريضح

 طسابلا سال ىصو طسأ | ةرمذ-

 زازعالا ةريضح

 ءا عمل



 تسدقتو هواي ل> هلوق ازغم ناك طق لاح ةفر م ةءاعسجحو نوالثا 0 و سمانكلا بابلا ِ ١47

 دب رتثاك ن هو هربدت م ناكح ساقلاخ ةقر هى ةئاعستو نول الثلاو سداسسلا باميلا ١47

 وهف ىع | هذه ىف ناك موهلزنم ناك طةلاح ةفرعم ىف اهو نوعبرالاو ىناسمل ا بابلا ؟« |5 ٠١

 اال لوول لا ا ةاابزو ل و تع و نررالاو تاولاكاقلا «.هأأ

 صوتا ع دصاف لزنم ناك طق لاح ةفوعم ىف اه-جونوعيرالاو عداسلا ب تايلا »ملل

 ١ 94.٠  5١هتاف ىف ان :رءامأ هلزنم ناك ب ا لاح ٌةفر م ةئاهسو نوعرالاو عماتلا بابلا :

 ْ هلعج لمعت لري للاجار اكس دع لان در «م قةئاع تو نيسجت ىفوملا بام اللا انا

 مكعب هللا ىريسف هلزنم ناكح سطقلاع ف ردم ىف ةئامسغو نوسجلاو ذحالا باب | 3 ١ أ

 ىعاكدابع لأ سا اوراكل لاح ةقر ناو انتاو وو وثالعلاو تا لاثاابادلا ١42

 / ىناعداذا عادإاةوعد.بءجا يرق اف

 مظع ءقلُح ىلعلك ناو هلزتم ناك طةلاحة فر ءمى دن اعسسو نونالث ا ل تال 45*1١

 ٠ مهيونج ىلعوا دوعقوامابق للا نورك ذي يذلا هفاسعسا

 سصن نم ةرخ ” الاى هلاموا ممنون ا دااث رح

 ا قدا هللاو سانا | ىذذتو هريعش يي رعمىف ةثاعستو نواالثلاو عباس تلااتانلا
 هسعاا# زهوهاثخت نأ

 ترها اك مساق هلزنم واكس نايةلاح فر ءمىف ةئاروسو ن ولالثلا9ةماتتلا نانلا ع.
 هللالا اورقذ هلام ناك بطقلاح ف رعم ىف ةئاعسسو نول الد لاو عساتلا باثلا 92

 ميلا جرذع ىتحاوزتص# اوأوةزنمناكبطق لاحةفر همىفةئاهج و نيعيزاقوملابابلا ؟* ؟
 5 مهلا ناكسل

 مكلم مكين مو هلزنمناكح سامقلاح ةفر عميق :ءامجو نوجا ناكل كالا 5.

 ارحمك اناز ع هقذن

 المس ل ضاو ىبعاةرخ الاف
 ظ

 هوذغتلوسرلا كان امو ةلزنةناكب طق لاح ةفرعمى ةئاعسو نوعيراالا و تلاقلاباملا ٠١ ع

 45 دسع بقر

 برقاو دعداو هزات ه ناك طق لاح ف رغم ,ةثايعسجو نوعيرالاو سد اهنابانلا ؟ 7

 ف عصر اق راو 2 هناك لقلا-ةفرعم ثا عسضو نو والا سال بايلا 7

 5 انركذنءيىلو نم

 ىنوركذاف هريعشو هزم ناكحح بطق لاح ةؤرعم ىف ةئاعسو نوعي رالاو نماثلا باب /

 ةركذا

 قدك

 ةنالا اكد

 نوذمؤوأ اوهلوسرو

 اولا تاز ا نونا ءمىف ةئاعسمو نوسهتاوىناشلاب اما ؟ 15
 : ةيمالا كلوءاج مهسففلا

 ' طيح مهتارو نم هللاوةلزئمناكب طق لاح ةفرعم ىف ةئاعستسو نوسيلناو ثلاشلا بابلا ؟ ١ ؟
 ْ نيذل ”نب_حتالو ةلزتم ناك بامق لاح فر عم ىف ةئاسمسو نوسهللاو عبارلا بابلا 1



 | كو انباو كانا ناكل لنه ةرتطم دان فتم قالافيلخ و رشعسصدالابانلا 1 0”
 نك اسزالهذ ابك ؟نوشنع ةراجتواهوةفرتقا لاوماو مكتريشعو مكجاوزاو مكئاوخاو

 هسعابهقنا أي ىتح اوديرتف هادس قداهجو هلوسرو هللا نم ممكحجلا"ب-ااهنوضو 0

 : اجاملإ وزنه دارك
 نضرالا مهياعتقاض اذا تح هلزنم ناكبطق لاح ةفرعم ىف ةئاموريشع عداسلا بابل ١ ا

 رارطضالا رك ذاذهو هسلاالا هللا ن نهأجلمالنا اونظو مهسفنا مهدلع تءاضو تيحرامم

 ةدشلادع حجرفلاو

 اولاق مهب واق نع عرفا ذا ىتحهلزغءناكب طقلاح ةفرعمىفةئاعسو ريع نماثلاتابلا 110غ
 ريبكلا”ىلعلاوهو قدا اولاق برزاغا كل |

 ا وسرللو هللا ودسحتسا هلزنم ناك طق لاح ة فر عم ىةئاقشوزيك# عماتاا بابل ١و

 1 مكين

 َن رج نانا الكب اغا هلزثم ناكب طق لاح ةفر «مق ةثاهسو نب ريشع قرر ١ باسلا 1

 دازلا ريسخ نأف اكد رو زخم ناكب طق لاح ةفر ءم ىف ةثاعستلو نورمشعلاو ىدانلسابايلا

 بايلاىلوأ انوةتاوىوقتلا
 ا ونام ن طارد نيتنماق هلم نا كتخي سه ل نكن ءمى ةثامسو نورشعلاوىناثلا باىلا ام

 نوةباساهل هوت ارينا فن وعراسْكءاوانوعجار مميىلا ملا هل جو ممواقو

 فا نماماو هلزنبم ن احح سطقلاح ةفرعميف ناهس و نوربشعلاو تااملابابلا 1
 هير ماقم

 ادادم رص ا ناكول لق هز نس ناك نطق لاح ةن رعم ىف نا عسو نورشعلاو عيارلا بالا 1 8و

 اددس ين عانع واو تحال دعت نأ ل بةرحلا دفنا ىر تاماكلا

 هلادددح فدع نمو هلزنمل ناكساطق لاح ةفرعهيف اهو نورمشغلاو نما !باملا ١ 84غ

 اسهال ذدعب ثدحي هللا لعل ىردنال هس لطدقذ
 دقا لان ناالؤلو هلزئم كاكب طق لاح ةفرعم يف, ةثا.وسجتو نورشعلاو سداسلا بابلا ©

 ' اليلق امش مهملا نكرتتدك
 نييذلا عم كب.فنريصا رز تدلع لا رشف ونقوم ريشعلاو عياتلا بايلا 1

 : هب الا ههجو نو ديرب ”ىشعل اوةادغاان ممر نوع دي ١

 | اهلثمةئس ةئرسءارجو هلزتم ناكبطق لاح ةفرعمىف ةئاص-تو نورمذعلاو نماثلا بابل 1 4 1

 ْ هللا ىلع هرجاف ملصاو بعنف
 جرذ بطل ادلبلا وهلزنم ناك وق لاج ةفرعم ىف ةئاسعستسو نوريشعلاو عساتلابابلا 8

 هير ن ذاب هناستا

 سابنلا نم ناوين 2 هلزنم نإ! ححح ساق لاح ةفرعم ىفةث اهسيتو نيثالث قوما بابلا 4

 اطيح نولمعب اع هللا ناكو لوقا | نم ىضربالام نوي ذامهعمودو هتان منوةذكسالو
 نشف نوكتامو ُهلْزنمن اكح بطق لا ةفر ءمىةئانعستو نونالثل اوىداجلاب املا 1

 هفنوضفتدا ادوهش مكاعانكحالا لع نم نول تالو نآرق نم هنماولنت امو 5 |

 نينمؤملا ىلعت ناك ةالصا |نا هزم ناكس طق لاف رعم ىف نمو نوت الما او ىناثل !بانلا همس

 ..انوةومااك 1



 هفصصص |

 ْ هردقّى> هللا اوردتامو هلزنم نأكت ط5 لاح ةفرعم ىف هن اسناد نوطستلا ونسال ١غ ْ

 هللا مهرثك ١ ندؤويامو هلزنم ناك ب طق لاح هذ رم ةثامعيؤ اة نوعتلاو عزايلا بابل ١:و©

 ْ هل ل_ءحي هللاو-- نمو هيما علا رمل اقرا منوع دلاو نماثلا بايلا ١ غ5

 بتال ثيح نمهقزر واجر 2

 لعاتتو عونك فلو لحب كر مى ةئامعبراو نوعستلاو عساتلاب الا 1١ غ0
 : انش دمودو للا ضرفب ةةصامموك ىلءادقوو فاكلا ةدانز

 هيزحن كلذف هنودنمهلا ين: مونم لقي نمو هلزتم ناك طق لاح ىف ةئاعس+ ىفوملا بالا اعمل

 رعقلاةدعب تاك اذا مهرب لاشي دعبلاوهو لص ىلا هدرتكأ موج

 نيقداص منكن ا نوءددت هقناريغأ هلزبنم نأك» بطقلاح هذ رعم ىف ةثامسجو د_>الا بابلا اهم

 هنعهللا ىضر ان نيدم ىبأ خشلا ريمهاذه اكو

 اوتو لوزا دق ونال تزنمن اكسس طع لامر ني هكا قالا جابلا اهأ

 ؤ قل 4 نواعت قنا ىكسانامإ

 أ نيصاخعةقا اوديعنلالا اوهاام وهلزنم ناك طق لاخ ةقرعم ىف ةئامسو ثلاثلا باملا ١ م
 ةمقلا نيدكلذو ةاكرلا اًووويوةالصلا اومقيوء اند نيدلا هل

 انش ريمه ناكانه ىلا م هرذ مننا لق هلزتم ناكب طق لاح ةفرعم ىف ةئامستتو عئارلا بابلا ١ هه
 نوبءاب مهضوخ ىف ىلاعت هلوق مهضء:دازو هللا هجر ني دم ىبا

 أ ناك انذبعا,كناف كير مكتلربص او هلزنم ناكب طق لاح ذر ءمى ةئاعسجو سمات بالا ١

 ا نكرم يفكاو يعلم ندهيلع

 ١ ريخ هلئأو هنن اركمواو ركمو هلزمن اكسسص سلق لاح ةفر ءمى ةئاصسخو سداسلا بالا | ءمل

 هايف نورعشيال مهوار كمانركموا اركئانرتمو نب كان

 ىرب هللا نأب لعب ملأ ىلاعت هلوق هلزنمناكء طق لاح ةفرعم ىف ةئامستو عداسلابابلا 4 ١
 مهجرتعا ونمآنيذا!ىلو هللا لزم ن احح سبق لاح ةفرعم ىف ةئاعسو نماثلابابلا ١7

 ش روذلاىلاتالظاا نم

 هفلخحي وهف [ئث نم حقفنا امو زنم ناكب طق لاح ةفر «مى ةثامدجو عسانلابابلا ١ ؟

 دربك ةالارع فرصأس هلزخه ناكب طق لاح ةفرعم ىفةئامهس+ورشاعلا بابلا ١

 1 قملاريغب ضرالا ىف
 ناقرفمكل لعججمقا اوةنتنا هلزنمنأكب طق لاح ةفرعم ىف ةئاعسة وريشع دحالا بابل ١6

 هللامكلعيو هللا اوقتاو

 : ماهانل مع دواج تدضنا لك هلزنم ناك بطق لاح هف رعم ىف هئاعس# وري دع لا لابانلا 1

 اهريغادول

 كير ةعررك ذ صه هك هلزنم نا كم بامق لاح ةف :رعم ف ةئاعسخ وربع تلات هبال /717 ١

 اركح زءد.ع

 هيسصح وهف هللأ ىلءلكو نمو هلزنم ناكب طق لاح ةف رعمى ةنامسخ و رمشع عيدارلا بابلا ا 14

 م يام امداد ناو هزني نادك ىامةلاحةف نيهوايناع دع يباجلإلا لا



 همت أ

 سفاتتملف كلذ فو ل ناكح يلق لاق دك امعيراو نوعيسلاو عياسلا بابلا ك١

 00 نولماعلا لمعتلفا ده لوم و نو فاننملا

 مدس لاعبا كونا از: ناك لطق لاح ةئر ءمىوةئامعيراو نوعمسلاو نماثلا باسل

 ٠ ريبخ فدطا هللا ناوتق | اببتأي ضرالا فو تاوم-لا ىفوا ةرضص ف نكتة لدرخ

 وهذ هللا تامرج ملكي ندو هلزغمناكب طق لاح ىف ةامعب راو نودمسسلاو عساتتلا بايلا
 : هب ردن عهلريخب

 اسص مكن 1 !هاننتاو هلزتم نكس طق لاح ىفةثامعيراو نونامتا !بايلا

 الع ناسح ا نمرحا علال هتان زم كاك لق لاس ةثامعي راو نوفاقل اود الا بان

 هللا ىلا «هجول-سدن مو هلزئم ناكح سىطق لاخ ىنةثاهعن راونواملاوىناثاابانلا

 رومالا ةيقاعهتلاىلاو قثولاةدرعلا, ك سقس ادن نكتوهو

 0 0 مى ةئامعب راو نونابعلاو كااثلا بابلا
 3 اهاسدئمباخدقو

 ذكح ٌمناو موةلملا تغاباذا هلزخم ناك طق لاح ىف ةثامعرارتنوفاعمتلاو عبارلابابلا

 نورصص. ال نكلو مكتم هملا برقان خو نورطتت
 اتابزو ايذدلا اخس دب رب ثأكن م هلزتم ناكل طق لاح ىف ةئ ا معدرا ونوناملاو سماخنا بانلا

 نوال اوف مهو اه ف مهلاعا ىهملا فوت

 هلوسرو هللا صعب نمو .هلزنم ناك طق لاح دف لاق ةناقطبزاو نواسلاو نيخاسلا كل

 ادمعرالالض لضدقف

 تاحاصلا نم لمعي و اين ناكا دلع لاف رعد ف ةئامعيراو نوناشثأاو عباس اسلاب ايلا

 ةسطو انح هئيصتلف ن .مموهوىتاوا 2 ذنم

 ىلا كءمعن د الو هلزئم ن اكح نطق ل ايدج هرم هكا ودوناملاو نماثلا بالا

 "ل تارولا حلاو كانوا قرو وهف مهتتفنلابت لا ةامحلاةرهز مهنماحاوزا هر انعتمام
 مكلاوما امنا هلزنم ناكتح باءق لا ةفرعم ىف ةئاه_هداونونامأاو عساتلا بابلا

 هنو دالواو

 اًواوق:نا هللا د_:ءانة دريك هزيم ناكب طق لاح ىف َهئامعيراو نيعستىفوملاٍنابلا
 نولعددالام

 نحال هللا نأ ح رفنال هلزم ناك بطق لاح ةفرعم ىف ةثاه-عبراز نوعستا | ردا تالا

 نحرفلا

 ىلعرهظي الف بنغا !ملاءهلزبم ناكس طق لاح ةفر ءمى هن امعراون وعسل و كالا تايلا

 ١ لوسر نمىذتران مالا ادحا هيد

 هللا د: عنم لكل ق هلزخ من اكح ساقلاح ةفرعم ىف دن امعا هراونوعستلا وثااشااِنآّثلا

 ْ مدن ءناكخاإا هود م الاثب دح نوه نوداكمال موقلاءالؤهلاخ

 هداسءن.ءهننا ىشكامتا هلزخم ناك ظق لف رعمىف ةئامعيرا ونوعستلاو عدا ارلاب ايلا

 : 5 ارقلاتان الانماذههمسااموهن الاءازعلا

 نَء مكنه د دترب ن دو هو هزم ناكب طق لاح ةف :رعمىف ةئامعاراو نووعستلاو سماسخلا بابلا

 رناكحروهوتمةهنبد
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1 
 ئددع دمعت نم دمع سل“ ةلرائم ةكر م مع ؛داوونوعيرالاو عساسلا بابل

 إل هر ناك هناصس منال نأكىروهظا تن ند ةلزانمة قر «مق دن :امعيراو نوجا بابلا

 ه زا لوالا اوةةشطاوهو

 َ جيراعملاةفرعم را ىف ةلزانم ةفرعم ىف ةثامعب راونوسلل اوىداحلاةبانلا

 + اوظعتاول ىدامعل ةظعوم هلكى الك ةلزانم ةفرعمىف ةثامعد راو ن وسهل اوه ادلابانلا

 مركو لاودالا نمكتيهوام ىركةلزانم ةفرعم ىف ةئامعبراونوسبناو ثلاثلا بالا
 كيلع يناس ا ع نع لوفعن ”ةيبا عرا

 ايعغاوبب د رغا. رفح ىفانعمىوقبالةلزانمةفرعمىف ةئامعبر او نوسملناو عيبارلا بايلا .

 ىلبرمااىلوال فورعملا

 وحلى انه لعتلبتا نازاجمةفوعمةنئامجراونوسلتاو ساشا اسلا

 ا سكعلابو ادبا شيال طاب هملع تابقا نمو اوهبأ
 عترتف الكوب لخ نةزاضفر عم قت اعنا نو اوىداسلاب ايلا

 ”دوجول اىطعي ىذأا دولا ديرب

 ١ قاطملا فياكتلةلزاَسةفر همىدئامعبرا ونوسللاو عباسلاب ايلا

 ش تالا ا ردا ةلزانم ةفرعم ىف ةنامعدراو نريسملل او نما بابلا

 راسخلالا نيفطصملا نملاندنعمها وةلزانم ةفرعمىف ةئامعراو نوسهلناو عساتلا بابلا

 تاسحالا ناحاوناسحالاوناعالاو مالسالاةلزانمةفرعمىفهئامعبراو نوتسلا بايلا

 قتاننوب وهف قتكمءلعتادسا نمةلز انم ةفرعمىف َهئاسعدراو نإ وتسلاو ىداملابابلا

 : فرعيالو فرعتال

 مهلز نمو نيد دهلا باطقالا ىف هن امعيراو نو:سلاوىناشا |بابلا
 مهنامزلاعمهملعرودي يذلا ابطقرمشع ىتالا ةفرعم ىف ةن امعيراو نوّمسل اوثلالا ب املا

 هللااللاهلاالمريع#بطق لاح فد ةئامعبراو نوّتسلاو عب ارلا بابلا
 ربك |هتئادل نم ناكب طق لاحف رعمرمت ةئامعيراو نول او سما1لا بالا
 هللا ناهس هلزيمو هري#يش ناكب طق لاح ةفرعم ىف امعيراو نوت تلاو سداننلاب ايلا

 . هلل دما هلزنم ناكعسطق لاح فهن امعن راو نوّسلاو عناسلا ٍبايلا

 لاح لكى عه دبا هلزثم ناك بطق لاح ةئامعب راونوتسلاو نماثلا بايلا

 0 وا ا راب واويوتسلاا كاورودادا
 نوديعملالا سئالاو ّنِل!تةلخامو هلزنمناكب طقلاحىف ةئامعب راونوعبسلا ب ايلا

 هتلانوبح منكن الق هزم ناك طق لاح ف رعم قةئامسعيزاو نوعيسلاو د>الابانلا ١١١

 ا
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 ميحد روفغهتناو مك, فذ مكلر فغب و هللا مكبحي ىفوعتتاف

 باملاالاولوا مهكئلواو هللا مهاد_هنيذلا كي اواهنسحا قوعبتسش

 دجاوهلامكهلاو هلزنم ناكب طق لاح ىف هن امعد راونوعيسلاو كلاشلاب ايلا

 قاستنادئعامو دانك دنعام هزم ناكب طق لاح ةئامعن راو نوعيسسلاو عيارلابابلا

 دف

0 

 لام

 ]| لوقا نووّمست نيذأ| هلزتم ناكبطق لاحةفرعمىف ةئامعد راونوع.سلاوىناثلاب املا 1 ١

| 

 1| هتنار ار'اعش مظدر نسو هلْزنهناكب طق لاحةفرعم ىف ةئامعن راو توعبسسلاو سمانا بايلا

 : هتنابآلا ةوقالو لوحال هلزنم نأك« بطقلاح ةفرعم ف هثامعبراو نوعسا اوسداسلاب ايلا

 1 محلل صح حصل حس يس هس سمح سس بمج ةصحم محو

 هناملإ ش .٠
 رم « 4



 1 هقفصس ||

 ع ءرصف تفرصٍلءلا بلط نم الزام ةفرعم ف ةئ معي اد نو رسثعلاو سمانا تانلا“
 مالسلا هئلع لاق هنمىذلار رسأاةلزامنم ةفرعم ىف هن :امعدراو نورثعلاو سدا لا! بايلا“ ف ء 1

 3 هاراىنرون هير ةيؤر نع م مهةمسأ ع 0 ْ ْ ٍْإ

 ١ نيسوق با ةلزانم ةفرعمى ةئ امعيداو نورمشعلاو عباسلاابابلا عءاأل ,

 نيتنمال ان نءماوفتسالا ةلزاس مدقق رعم هن امعدر !اونورشعااونماشلابائلا ع ْ اما

 نمو بلا تاز الر غاصت نم لزانم ةفرعم ىف ةئامبداو نورسشعلاو عسانا ب بابلا 24

 هءاعتمظاعت ”ىللءمطاعت

 -لاكتلصو نثر ناةازانم ةفزغمق ةئايعنز او نون الثا تادلا و9

 . ١ هتبح هتبح نمةلزاتمةقرعم ىف ةئامعراونوثالثلاو ىداملا ب املا 4 5
 اذهولرَدَق فرعاذ كءالائش تأ درتامةلزانم ةفرعمىف ةئامعراو نون الئلاو ىناشاباملا 10

 هيبفن فرعدال د ببع

 هش ستالف كمدنع لت ىأ سار 1 رخل كم :راونوثال_ثلاوشلانلا بابل ا
 هدأت ع نم دحن الذ كمطعنف

 تناك دعنءاشا ال ىناق تول كنبججال ةلزاشم ةفر مق ةئامعيزاو ن وثالثلاو عبارلا بالا ءما

 تنفواتقوف ىسن : ىلع ددوعلا تذخا تل انائشدف رعم ىف ةئامعنراونوثالثلاو سا بانلا 7 1

 1 ”ضرتعت الف ىدنعىلا» افولامدع بنو ىدعدب لع فاما ةقوو ْ

 ىدنعي تي ألك سالنلل دنع تنكولاةزانم مرسى ةئامعر او نو الثلاو نادال تانلا 6 *

 دول قرع

 هطصفق "رع هظح عيا رس دا نمةلزانم ةقرعم ىف ةئامعيراو نوثالثلاو عب اسلا بايلا هو

 ةدحاو همه دنعانأ كى دنع كنا ىن»

 حرس اهيفىماع ىأر ىالك أرق نم ةلزانم ةفرعمىف ةئامعبراو نول الثلاو نماشلا بانبلا هج
 انأ تلزنوهتع كلححر تكس ذأ ةنخو هيلع لزنت يكلم 1

 نبا دال 1نيسوق باه ةلز انم ةفر رعم فن اهعب راو نوت الثااو عساتلا بابلا 6 أ

 : انمص اولد يوبنلاةئارولات. .. ا

 قدها ثعءهبلقىوق نم نكر د ثاةلز ان« ةفرعمىف ةئامع راون وعيرالاباءلا

 ىلا ةرظاننيفراعلاةد-فا نري.عةلز ام ةفرعمىف ةئام_عدراو نوعدرالا رىدالاتابلا ه7

 و لال عدم
 قاراكىارهناف رود نارنمتازاتمتتر ءمىق ةئامعراو نوءنرالاو ىناشلابابلا

 فافرعلا فوشكلا بح او ةلزانم ةفرعمىف ةئامعنراو نوهرالاو ثلاشلاباملا 0 |
 دهعلا رانكح هل بك نوران عمق ةلامسيرواونو_هيرالاو عيار لو +

 قشالصلاما

 ىبادابمهتندانيذلا ىاملوا تفرع لهتلزانم ةفرعمىف ةئامعب راو توهنرالاو سماخلا بابلا +1
 تاريخلا دئاوف لمال اش ا ونريم_عتىف ةلزائمَهَق رغم ىف ةئامعي راو نوهيرالاو سداسلا ب انلا <34

 ىءقطنريهطتلا ةريضح لدن مةلزائمدق رعمىف ةثامعراو نوعيرالاو عباسلا نابلا 7 1

 نيديدن عايش تقنكو هةلزانمدق رعم فهن امعب راو نوءدرالاو نماثلا ب آلا 5-3

 نا ارنأ باطي ف يكف .ظ



 «(هبكملاتاوتقلا تلك نم عا رلا: 0 هقيت

 أ >> سسوت مرىلاهلسل ىلاوتملا ةلزانمةفرعمىفةةامعراو ىدامط !باسلا 5
 115 يبلع هنلغ نمو هيلع ىبلاعزم ةزاتم ةقرعميف دئامعبراو قالا باتلا
 , :كقارسلالا

 اع ل مهنم دحال تلقام ىدسع ىلع ةحالةلزانم ةفرعم ىف ةثامعيراوكلاثلاب املا 0

 تلعتنىللاقالا
 : قفر نمو كلم لاله ىف ىسهتبعر ىلع فنا نمةلزانم ةفرعمىفةنامعيراو عبارلابابلا 0 ا

 رظنافانأ الا هنا دامس نمةداسس لتقاسم اف هد سع نما دمع لدقدمس لك اكلم قب
 هردهأم ىريغنمهالخاو ىتب هبلق ل_عج نم ةلزانم ةفرعم ىفةنامعب راو سمان ابابلا 0

 كح هنف نكس !لادهلو بالى كت المكس . هناثرومعملا تيلانهوريثنالف همطعاام دحأ

 . "رهظ نأ ىجش الو وداد مروا قرا نم فرخه ى مت امحا راو دال تاكا ١

 !!ترظننا ىم سلة فر طلا ٠ نم عرسا ىف ةلزانم ةفرعم ىف ةئام_عد راو عداسلا بايلا ٠

 كفعضا نكلو ئعضلال ىرمُع

 ةف هتدّدش ىذلا دل ارزممكنع لح تدسلا مول ةلزانمةفرعمىفةثامعب راو نماثلابابلا : 1 ؟
 هنمتغرفو م ملاعلا غرف

 "ىلا تلصو اهتعفرناف كماع باح قاما ةلزاسشم ةفرعم ىفةئامعب راو عساسلا بالا 1
 اودع: ىناوريتعاف ىهّسْملا طر ىلا ناو ةلزا:مةفرعمىةنامعراورشاعلاب ايلا ١1

 ,مراتلا لش ديفبكلا هيلع مهم رعم قةئامعن راوريش د ىدا1 ابابلا 7

 راتلالخدءالداكةرمض» |

 ادبأ ار لولدي لى أكن متلزان:مةفرعم ىف ةئامع راورسشعىناثل!باملا
 لاسي ل نمو قاضقن رمحرخاف ىناًاسنمةلزانم ةفرعمىف ةئامعب راورمّدعثااشلا بانلا |

 قاضضق نم محرخاف

 باجحالا ىربال ةلزانم ةفرعمىف هئامعن راو رمثع عدارلا بابلا 6
 مو هل دومع قبح ىداد ةفىناعدنمةلزانم ةفرعم ىف ةئامعن راو رمشع سماسإلا باملا 55

 ب
 باتا! نع ةلزانم ةفرعم ىف نامه: راورمشء سداسلا ب املا ؟

 هلا ىلع هربا نمةلزانم ةفرعمىفةئامعب راورمشع عداسلا بابلا ؟ ؛
 شهلا ل وبال مهب ل نم ةلزانم ةفرعم ىف ةئامعب راورشعنمانلا بالا ؟7

 لالا تاعبتوتلاوريشانملا هو لوكسلا ةلزانم ةفرعمف ةئامعيراورمشع عساستلا بابلا 57

 تاماق ان مص لختلاةلزانم ةفرعم ىف ةئامعدراو ني ريشعىقوملاب املا ٠

 ملدلانةىلا لودولا بلطنم ةلزانمةفرعم ىف ةئامسعب راونورسشعلاوىدامللاباسلا ١"

 ”ئىث ىوشال هناف ادا <ىلا لصن ل نا هربلاو

 ىناطع اد ف ىلعف<ىلارنم ةلزانم ةفرعم ىف ةئاهعتراونورشعلاو ىناثلاب املا ”ه

 هلع ىلامم ئفصناو

 قودي ىلءراغنمةلزانم ةفرعم ىف دن امعيراونوريشعلاو كاثل!بابلا
 خوجرلا بحتو ىجمءاقملل كبح اةةزانمةف رعم د امعب راو نورمشعلاو عدارلا بالا مدل

 قعر تسوء لن شا يسيح
 رابلا 7
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